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İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.
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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM olarak merkezimizde görev yapan yerli ve yabancı 
uzmanların çalışmaları ve yine dışarıdan katkıda bulunan değerli 
akademisyenlerin katkıları ile İran ve bölgede yaşanan gelişmelere 
ilişkin kapsamlı bir perspektif sunmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 
titizlikle ele aldığımız aylık haber analiz, görüş ve kitabiyat 
yazılarımızın yer aldığı, İran kronolojisi ile zenginleştirdiğimiz, 
etkinliklerimizi ve infografik çalışmalarımızı içeren İRAM 
Bülten’in altıncı sayısı ile karşınızdayız.

Mart sayımızda İran özelinde; Sistan ve Beluçistan’daki Olaylar 
ve DMO’nun Planı, Deli Adam Teorisi ve İran, Avrupa’nın İran’a 
Yönelik Tutumu, Terörle Mücadele ve Türkiye-İran İlişkileri, 
Kosova’da İran’ın ve Şiiliğin Varlığı, BAE Hava Harp Kabiliyeti, 
Papa’nın Irak Ziyareti, Afganistan Görüşmeleri, Sergey Lavrov’un 
Körfez Turu gibi yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarımıza internet 
sitemiz aracılığıyla ulaşabilir, İRAM 2020 Yıllığı’nı temin etmek ve 
kurumsal iş birliği taleplerinizi iletmek için Ankara ya da İstanbul 
ofislerimizle  iletişime geçebilirsiniz.

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını 
umuyor, gelecek sayılarımızda buluşmak üzere sağlıklı ve mutlu 

bir ay diliyorum.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkan Vekili
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01 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
Başkanı Rafael Grossi; UAEA’nın, İran’ın 
gizli bir yerde daha önce açıklamadığı nükleer 

materyale sahip olabileceğinden derin endişe duyduğunu 
söyledi. 

İran, Umman Körfezi’nde İsrail’e ait bir gemiyi hedef alan 
saldırıda herhangi bir rollerinin olmadığını öne sürerek 
konuyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 
suçlamalarını yalanladı. 

02 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız 
mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki 

görüşmede Nükleer Anlaşma da dâhil olmak üzere pek çok 
mesele ele alındı. 

İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, UAEA Yönetim Kurulunun 
İran aleyhine bir karar alması hâlinde İran’ın UAEA ile yakın 
zamanda vardığı anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini 
söyledi. 

03 Al Jazeera, Irak ordusu ve ABD öncülüğündeki 
koalisyon güçlerine dayandırdığı haberinde, 
Irak’taki Aynu’l-Esed Hava Üssüne 10 roket 

ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıların İran yanlısı 
militanlarca düzenlendiği söyleniyor. 

İran Meclisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığını 1400 
yılının (2021-2022) sonuna kadar millî bilgi ağı sisteminin 
kurulması ile görevlendirdi. 

04 Agence France-Presse (AFP) ve Reuters, 
diplomatik kaynaklara dayanarak UAEA 
Yönetim Kurulu toplantısının İran aleyhinde 

bir karar alınmadan sona ereceğini bildirdi. 

05 İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fox 
News’e verdiği röportajda “İsrail ordusu, 
İran’ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik 

planlarını geliştirmeye devam ediyor ve bu konuda bağımsız 
hareket etmeye hazır durumda. Eğer bundan önce dünya 
İran’ı durdurabilirse iyi olur ama durduramadığı takdirde 
bizim bağımsız olarak hareket etmemiz ve kendimizi 
savunmamız gerekecek.” ifadelerini kullandı. 

06 Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis, 
Irak’a gerçekleştirdiği tarihî ziyaretin ikinci 
gününde Şii dünyasının dinî lideri Ayetullah 

Ali Sistani ile Necef’teki evinde bir araya geldi.  

ABD Başkanı Joe Biden, İran’a yönelik “ulusal acil durum” 
ilanını bir yıl daha uzatacak kararnameyi imzaladı. İran’a 
yönelik “ulusal acil durum” öngören başkanlık kararnamesi 
ilk olarak Mart 1995’te Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde 
çıkarılmıştı. 

07 Hatemü’l-Enbiya İmar Karargâhı Komutanı 
Said Muhammed görevinden istifa ederek 2021 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olacağını 

açıkladı. 

08 UAEA, İran’ın Natanz’daki yer altı tesisinde bir 
dizi gelişmiş IR-2m santrifüj setiyle üçüncü kez 
uranyum zenginleştirmeye başladığını bildirdi. 

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
(ICRC) ile İran’ın Husi isyancılara atadığı Büyükelçisi 
arasında gerçekleşen görüşmeyi protesto etti. 

09 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İranlı 
iki DMO yetkilisi Ali Hemmatian ve Mesud 
Safdari’nin insan hakları ihlallerinde rol 

aldıkları iddiasıyla kara listeye alındıklarını açıkladı. 

Rusya, Nükleer Anlaşma’nın taraflarının, Anlaşma’yı 
kurtarmak için çabaladığı süreçte Washington ve Tahran’a 
karşılıklı adımlar atma ve Anlaşma’ya dönüşlerini koordine 
etme çağrısında bulundu. 

10 Ruhani, ABD yönetimine hitaben Nükleer 
Anlaşma’nın yeniden tesis edilmesiyle ilgili 
olarak ABD’nin yükümlülüklerini yerine 

getirmesi hâlinde Tahran’ın da Anlaşma kapsamındaki 
taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu söyledi. 

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Rob Malley, Axios ile 
yaptığı bir röportajda, İran’da haziran ayında düzenlenecek 
seçimlerin Nükleer Anlaşma ile ilgili müzakerelerde Biden 
yönetiminin karar alma süreçlerini etkilemediğini söyledi. 

İran İlaç ve Gıda Kurumu, Çin Sinopharm aşısı için acil 
kullanım izni verdi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Papa’nın  
ziyareti dolayısıyla hazırlanan ve “sözde Kürdistan” 
haritasının tasvirini içeren tartışmalı pullara tepki  
gösterdi.

Ruhani, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Johnson, Ruhani’ye İran-
İngiltere çifte vatandaşı ve sivil toplum çalışanı Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe’in ailesinin yanına dönmesine izin 
verilmesi gerektiğini söyledi. 

11 Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları, Katar’ın 
başkenti Doha’da Suriye meselesine ilişkin üçlü 
toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde 

İran yer almadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Rus ve Katarlı mevkidaşları ile Doha’da gerçekleştirdiği 
görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün yeni bir 
üçlü istişare süreci başlattık. Bu görüşmeler ile Suriye’de 

MART 2021
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kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara 
nasıl katkıda bulunabileceğimizi ele almayı hedefliyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

Blinken, yaptırımlardan kaynaklanan bir anlaşmazlığın 
çözümü için Güney Kore’nin İran’a 1 milyar dolar ödeme 
yapacağı yönündeki haberleri yalanladı. 

12 Reuters, Akdeniz’de “Shahr e Kord” adlı İran’a ait 
bir konteyner gemisine saldırı düzenlendiğini ve 
gemide hasar oluştuğunu bildirdi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; ABD’nin, 
her iki tarafın da 2015 Nükleer Anlaşması’na dönmesine 
ilişkin görüşmelere katılması için İran’a tek taraflı bir jest 
yapmayacağını söyledi. 

13 İran, Shahr e Kord adlı İran bandıralı konteyner 
gemisine Akdeniz’de düzenlenen saldırıyı sabotaj 
olarak niteledi. 

14 Associated Press’in haberine göre Netanyahu, 
İran’ın Yemen’deki vekil güçlerinin olası füze 
saldırısı tehdidi nedeniyle geçtiğimiz hafta 

Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne gerçekleştireceği seyahatten vazgeçtiğini 
söyledi. 

UAEA Başkanı Grossi, Japonya merkezli Nikkei Asia 
gazetesine verdiği demeçte “Daha yüksek zenginleştirme 
seviyelerinde uranyum üretimi İran’ı, askerî amaçlı 
kullanıma da imkân verecek nükleer seviyeye yaklaştırıyor.” 
açıklamasında bulundu. 

15 Euronews’te yayımlanan bir haberde, İran’da 
10 aydır cezaevinde tutulan Benjamin Brière 
adlı Fransız turistin, casusluk ve rejim aleyhine 

propaganda yapmakla suçlandığı belirtildi. 

İran, Akdeniz’de İran bandıralı Shahr e Kord adlı konteyner 
gemisine yapılan saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu. 

16 İran kamu yayın kuruluşu Radyo ve Televizyon 
Kurumu (IRIB), “füze şehir” olarak adlandırılan 
DMO’ya ait yeni bir üssün görüntülerini 
yayımladı. 

17 İran Sivil Havacılık Organizasyonu, Ukrayna 
Havayollarına ait yolcu uçağının 8 Ocak 2020’de 
DMO tarafından düşürülmesi ile ilgili nihai 

raporunu yayımladı. Raporda, yolcu uçağının hava savunma 
sistemi tarafından “düşman hedef” olarak tanımlanması 
sonucu yanlışlıkla düşürüldüğü belirtildi. 

18 Fox News, İran’ın Hürmüzgan ilinin Khorgo 
bölgesinde bulunan yer altı balistik füze tesisinin 
yeni fırlatma mevzileri inşa edildikten sonra 

faaliyete geçtiğini gösteren uydu görüntüleri elde ettiğini 
bildirdi. 

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Malley; ABD’nin, İran 
ile Nükleer Anlaşma’dan ziyade “daha iyi” bir anlaşma 
beklediğini söyledi. 

19 Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı 
mevkidaşı Zarif ile İstanbul’da Dolmabahçe 
Sarayı’nda bir araya geldi. 

20 Hamenei ve Ruhani, 1400 yılı Nevruz Bayramı 
münasebetiyle yayımladıkları mesajlarda, 
geride bırakılan 1399 yılında (21 Mart 

2020’den itibaren), ABD’nin İran’a karşı maksimum baskı 
politikasının başarısız olduğunu söylediler. Hamenei, 1400 
yılını “üretim, destek ve engellerin kaldırılacağı yıl” olarak 
niteledi. 

The Wall Street Journal, ABD’li yetkililerin sözlerine yer 
verdiği haberinde; Çin’in, Biden yönetiminin dış politikadaki 
iki öncelikli alanına meydan okuyarak İran ve Venezuela’dan 
gerçekleştirdiği petrol ithalatını yoğun bir şekilde artırdığını 
bildirdi. 

21 ABD, Belçika, Fransa ve Japonya, İran’ın nükleer 
programı dolayısıyla bölgesel gerilimlerin 
yaşandığı bir dönemde, Orta Doğu’da Arap 

Denizi Harp Tatbikatı Grubu adlı büyük bir deniz tatbikatı 
düzenledi. 

22 Bloomberg’ün bir haberinde, Çin’in gümrük 
kayıtlarına göre 2021’in ilk iki ayında 
İran’dan Çin’e hiç ham petrol ithalatı 

gerçekleşmediği belirtilerek bu durumun, ABD’nin 
yaptırım uyguladığı İran’dan yapılan ithalatın başka 
ülkelerden tedarik edilmiş gibi gösterilmiş olabileceğine 
işaret edilmiştir. Çin tarafından yayımlanan veriler aynı 
zamanda Çin’in ilk kez ağustos ayından bu yana Petrol 
İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerden ithalat 
gerçekleştirmediğini gösteriyor.

23 Blinken, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan el-
Suud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 
İran yanlısı grupların Suudi topraklarına 

yönelik son saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. 
Görüşmede ayrıca Yemen Savaşı’nın sona erdirilmesi de ele 
alındı. 

Suudi Arabistan’ın Yemen’de yaklaşık altı yıldır süregelen 
savaşı sonlandırmayı teklif etmesinden bir gün sonra 
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran’ın, 
Yemen’de ülke çapında ateşkesi sağlayacak her türlü barış 
planını desteklediği belirtildi. 

24 Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 
“ABD ve üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları 
olarak İran ve Yemen ile ilgili meseleleri ele 

aldık.” dedi. 
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Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) savunma ba-
kanları, 17-18 Şubat tarihlerinde Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirilen top-
lantının ana gündem maddelerinden biri 
NATO’nun Afganistan’daki geleceği oldu. 
Toplantının ardından basın açıklaması ya-
pan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 
NATO’nun Afganistan’daki misyonunun ge-
leceği hakkında bir karar çıkmadığını söyle-
di. Stoltenberg, ABD’nin Taliban ile yaptığı 
uluslararası güçlerin 1 Mayıs 2021 itibarıyla 
Afganistan’ı terk etmelerini öngören Doha 
Anlaşması’na atıfta bulunarak müttefikler 
arasında konuyla ilgili yapılacak yakın isti-
şarelerin gelecek haftalarda devam edeceği-
ni belirtti. Stoltenberg, toplantıdan bir gün 
önce yaptığı açıklamada ise NATO’nun Af-
ganistan’dan çekilmesi veya bu ülkede kal-
masının “şartlı” olduğunu vurgulamıştı.

Hâlihazırda NATO’nun Afganistan’da “Ka-
rarlı Destek Misyonu” adıyla ABD’nin ko-
mutası altında Afgan güvenlik güçlerine eği-
tim hizmeti ve danışmanlık desteği sağlayan 
yaklaşık 10 bin askeri bulunmaktadır. ABD 

2.500 askerle başı çekerken Almanya’nın 
1.100, İtalya’nın 895 ve Birleşik Krallık’ın 750 
askeri bulunuyor. Bir önceki ABD yönetimi-
nin 29 Şubat 2020’de Taliban ile imzaladığı 
Doha Anlaşması gereği 1 Mayıs 2021’e kadar 
tüm uluslararası güçlerin Afganistan’dan 
çekilmesi gerekmektedir. Fakat gerek Stol-
tenberg’ün açıklamaları gerekse de toplan-
tıyla ilgili basına yansıyan bilgilerden yola 
çıkılarak NATO üyeleri arasında Afganis-
tan’daki misyonunun uzatılması konusunda 
genel bir eğilim olduğu söylenebilir. Başta 
Almanya olmak üzere bazı üye ülkelerin 
NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi duru-
munda ülkenin yeniden terörist grupların 
sığınağı hâline gelmesinden endişe ettikleri 
ifade ediliyor. Almanya federal hükûmeti, 
her ihtimale karşı Afganistan’daki birlikle-
rinin görev süresini 31 Ocak 2022’ye kadar 
uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

NATO’nun Afganistan’daki misyonunu 
uzatma konusundaki olası ısrarı, Doha An-
laşması ile çeliştiği gibi barış sürecini de 
sekteye uğratma potansiyeli taşımaktadır. 
Zira Taliban’ın, tüm yabancı askerlerin An-
laşma’da belirlenen takvim çerçevesinde ül-
keyi terk etmemeleri durumunda, çatışma-
ların yeniden başlayacağı tehdidinden geri 
adım atması beklenmemekte. Dolayısıyla 
her ne kadar Stoltenberg, NATO’nun Afga-
nistan’dan çekilip çekilmemesi durumunu 
“şartlı” olarak ifade etse de gelinen noktada 
ABD’nin kararına bağlı kalmaktan başka 
pek bir seçeneği bulunmamaktadır. Was-
hington’dan gelen açıklamalar, Biden yöne-
timinin belirlenen takvimde Afganistan’dan 

çekilmek yerine başka bir alternatif arayı-
şında olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar 
Biden’ın ekibinden farklı düzeylerde gelen 
açıklamalarda Doha Anlaşması’nın gözden 
geçirileceği vurgulandı. Son olarak ABD 
Savunma Bakanı Lloyd Austin 19 Şubat’ta 
düzenlediği basın toplantısında, Taliban’ın 
Doha Anlaşması’ndaki yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediğini kontrol ettikle-
rini belirterek acele bir çekilmenin kesinlik-
le söz konusu olmayacağını ifade etti.

Amerikalı yetkililer özellikle Doha Anlaş-
ması’nın imzalanmasından bu yana Afga-
nistan’da artan şiddetten Taliban’ı sorumlu 
tutarak örgütün Anlaşma’ya aykırı davran-
dığını öne sürüyor. Taliban, bu iddiaları 
reddederek ülkede artan şiddetin, yabancı 
güçlerin Afganistan’ı terk etmesini isteme-
yen merkezî hükûmete bağlı güçlerin işi 
olduğunu savunuyor ve öte yandan olası 
farklı senaryolara karşı hazırlıklarını da sür-
dürüyor. Taliban, Doha Anlaşması’yla ilgili 
Washington’dan gelen açıklamalara tepki 
olarak Katar’ın başkenti Doha’da devam 
eden müzakerelere bir süredir katılmıyor. 
Ayrıca Taliban; Biden yönetiminin üzerin-
deki baskıları artırmak amacıyla Pakistan, 
İran ve Rusya gibi Afganistan meselesinde 
kilit aktörler olarak görülen ülkelerle yakın 
temaslarını sürdürmektedir. Sahadan gelen 
bilgiler, Taliban’ın geleneksel hâle getirdiği 
Bahar Operasyonlarına hazırlandığını gös-
teriyor. Sonuç olarak ABD liderliğindeki 
uluslararası güçlerin Afganistan’daki sava-
şının neredeyse 20. yılını geride bıraktığı 
bugünlerde, ülke yeni bir kanlı iç savaşın 
arifesinde bulunuyor. Taliban her geçen gün 
gücünü pekiştirirken merkezî hükûmet, 
ABD ve NATO’nun desteği olmadan ayakta 
kalamayacak durumda. Böylesi bir ortamda 
uluslararası güçlerin Afganistan’ı terk ede-
rek merkezî hükûmetten desteğini çekme-
si, ülkeyi Sovyetler Birliği’nin çekilmesinin 
ardından yaşadığı felaketin bir benzeriyle 
karşı karşıya bırakabilir. İ

Rahimullah Farzam 

HABER ANALİZ 
01.03.2021

NATO Savunma Bakanları 
Toplantısında Afganistan 
Görüşüldü
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İran’ın Sistan ve Beluçistan ilinin Seravan 
ilçesinde İran-Pakistan sınır hattında bulu-
nan Şemser Sınır Kapısı’nda 23 Şubat günü 
yaşanan olayın ardından bölgede ortaya çı-
kan gerginlik hâlâ devam ediyor. Akaryakıt 
kaçakçılığıyla geçimini sağlayan vatandaş-
larla sınır muhafızları arasında çıkan çatış-
malarda iddialara göre 10’dan fazla vatanda-
şın ölmesi, gerginliğin fitilini ateşlemişti. Bu 
olaydan sonra Seravan’daki hükûmet konağı 
ve bölgede bulunan bir karakol, öfkeli ka-
labalık tarafından işgal edildi. Hâlihazırda 
güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum 
kontrol altına alınmaya çalışılsa da ölenlerin 
sayısı ve olaylarla ilgili ayrıntılı bilgiler resmî 
merciler tarafından henüz açıklanmış değil.

Kalkınma Potansiyeli Olan 
Bölgenin Geri Kalmışlığı

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve 
Beluçistan ili, 187.502 m2 yüz ölçümüyle 
ülkenin ikinci en büyük ilidir. Nüfusu yak-
laşık 2.775.000 (ülkenin %3,3’ü) olan bu il, 
doğuda Afganistan’la 300 km ve Pakistan’la 

900 km kara sınırına sahiptir. Güneyden 
Umman Denizi ile çevrelenmiştir. Coğrafi 
konumu itibarıyla ülkenin en stratejik ille-
rinden biridir. Bununla birlikte İran’ın Um-
man Körfezi ve Mekran kıyısı üzerindeki en 
önemli limanı olan Çabahar Limanı burada 
bulunmaktadır. Bölge ayrıca kromit, bakır, 
manganez, kurşun, çinko, kalay, tungsten 
ve altın gibi madenler açısından da zengin 
yeraltı kaynaklarına sahiptir.

İlin sahip olduğu imkân ve zenginliklere rağ-
men sosyoekonomik göstergelerin de ortaya 
koyduğu gibi içinde bulunduğu şartlar hiç de 
iç açıcı değildir. Ekonomik katılım oranı %38 
olan Sistan ve Beluçistan, bu açıdan diğer il-
lere göre son sırada yer almaktadır. Ayrıca 
kişi başına düşen yıllık millî gelir açısından 
da aynı sırada bulunmaktadır. Ülkede yok-
sulluk sınırı altında yaşayan nüfus oranı ba-
kımından bu il, %45’lik oranla ilk sıralarda-
dır. İldeki işsizlik oranı %30’un üzerinde sey-
rederken okuryazarlık oranı ise %76’dadır. 
Bu oran, Sistan ve Beluçistan’ı okuryazarlık 
bakımdan son sıralara yerleştirmektedir.

Sistan ve Beluçistan’ın sahip olduğu potan-
siyele rağmen genel ortalamanın gerisinde  

kalmasıyla ilgili yapılan çalışmalar jeomor-
folojik nedenlerden jeopolitik nedenlere 
kadar birçok etkenden bahsetmektedir. Bu 
çalışmalarda coğrafi koşulların yanı sıra 
kuraklık ve su kaynaklarının azalması gibi 
gittikçe kötüleşen iklim koşullarıyla bera-
ber Afganistan ve Pakistan’ın iç sorunların-
dan dolayı sınır bölgelerinde ortaya çıkan 
güvenlik tehdidi, kaçakçılık ve terör örgüt-
lerinin faaliyetleri gibi nedenler üzerinde 

durulurken Pehlevilerden günümüze kadar 
devletin bölgeye yönelik değişmeyen politi-
kaların etkisi arka plana itilmeye çalışılmış-
tır. Hâlbuki bölgenin mevcut durumunda 
önemli ölçüde etkili olan politikalardaki 
motivasyonun kaynağı, ilin demografik ya-
pısından dolayı algılanan güvenlik riskidir.

Daha büyük kısmı Pakistan ve Afganis-
tan’da bulunan Sünni Beluç azınlığın ilin 
doğusundan güneyine kadar uzanan böl-
gede bulunması, İran’ın diğer bölgeleri için 
de olduğu gibi merkezî hükûmet tarafından 
fırsattan ziyade tehdit unsuru olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bu algı neticesinde devlet 
ve bölge halkı arasında oluşan güvensizlik, 
bölgenin kalkınmasını engellemiş, çeşitli 

Hamid İbrahimi 

GÖRÜŞ 
03.03.2021

Sistan ve Beluçistan’daki 
Olaylar ve DMO’nun Planı

İran’ın Çabahar Limanına yönelik planları da 
dikkate alındığında önümüzdeki süreçte Sistan ve 
Beluçistan’daki gelişmelerin daha önemli boyutlar 
kazanacağı söylenebilir.
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gerginlikler için de ortamı müsait hâle ge-
tirmiştir. Ara ara meydana gelen toplumsal 
itirazlarla beraber Ceyşü’l-Adl gibi silahlı 
grupların son zamanlarda bölgede gerçek-
leştirdiği saldırı eylemleri ise durumu iyice 
kötüleştirmiştir. Bu gruplara karşı bölge-
nin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen 
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), aynı 
zamanda ille ilgili tüm siyasi, ekonomik ve 
birçok politikanın oluşumu ve uygulama-
sında söz sahibi olmuştur.

Tek Geçim Kaynağı Olarak 
“Suhtberi”

Yasal ekonomik faaliyet imkânlarının kısıt-
lı olduğu Sistan ve Beluçistan’da geçimini 
sağlayamayan vatandaşların birçoğu, mec-
buri olarak yasa dışı yollara başvurmak du-

rumunda kalmıştır. Sistan ve Beluçistan’ın 
sınır bölgesi olması hasebiyle kaçakçılık bu 
açıdan ön plana çıkmıştır. Uyuşturucu, silah, 
insan ve mal kaçakçılığının yanı sıra bölgede 
en yaygın olan kaçakçılık türü akaryakıt ka-
çakçılığıdır. Bu yasa dışı faaliyetler ülkenin 
güvenliğini tehdit ettiği ve ekonomik olarak 
maliyetli olduğu gibi bu işle uğraşan vatan-
daşlar için de tehlike oluşturmaktadır.

Kaçakçılıkla yurt dışına transfer edilen 
akaryakıt hacmiyle ilgili en düşük resmî 
rakamlar günlük 5 milyon litreye işaret et-
mektedir. Oldukça yüksek bir rakam olan 
bu miktarın tankerlerle değil düşük kapa-
siteli araçlarla, yük hayvanlarıyla veya sırtta 

taşınmak suretiyle aktarıldığı dikkate alın-
dığında hayatını bu yoldan temin eden va-
tandaşların ne kadar büyük sayılara ulaştığı 
anlaşılabilir. Diğer yandan bu yasa dışı eko-
nomik faaliyetin bölgedeki halkın tek geçim 
kaynağına dönüşmesi devletin de gayri-
resmî olarak belli ölçüde kabul etmek zo-
runda kaldığı bir durum olmuştur. Nitekim 
sınır bölgelerinde akaryakıt kaçakçılığıyla 
ilgili olumsuz anlam taşımayan ve akaryakıt 
taşımak anlamına gelen “suhtberi” kavra-
mının resmî açıklamalarda tercih edilmesi, 
devletin duruma yönelik yaklaşımını yansıt-
maktadır. Buna rağmen güvenlik açısından 
bölgede ciddi riskler taşıyan, ekonomik ve 
insani açıdan da ağır bir maliyeti olan bu 
faaliyete karşı devlet, farklı dönemlerde çe-
şitli politikalar geliştirmeye çalışmıştır. Ne 

var ki gelinen noktada uygulanan bu poli-
tikalar, beklenen sonuçları verememiş üs-
telik son yaşanan olaylarda görüldüğü gibi 
gerginliklere de yol açmıştır.

DMO’nun “Razzak” Planı

Sınır bölgelerinde akaryakıt kaçakçılığıyla 
geçimini sağlayan vatandaşların durumunu 
düzenlemek adına DMO tarafından Razzak 
isimli bir plan hazırlandı. Buna göre sınır 
bölgesinin 20 km derinliğine kadar yaşa-
yan ailelere sınırdan yasal olarak akarya-
kıt geçirebilmek için izin belgesi verilmesi 
planlanmıştı. İzin sahibi kişiler 3 bin litre 
kapasitesine sahip araçlarla resmî yollardan 

Pakistan topraklarına geçip taşıdıkları akar-
yakıtı orada satabilecekti. Bu plan ilk olarak 
pilot bölge seçilen Seravan’da uygulanmaya 
başlandı. Ancak plan hayata geçer geçmez 
kanlı çatışmalara yol açtı.

Planın amacının, canlarını riske atarak 
akaryakıt kaçakçılığıyla geçimini sağlayan 
vatandaşlara bu eylemi yasal ve güvenli bir 
zeminde gerçekleştirmelerini sağlamak ol-
duğu ifade edilmişti. Ancak yaşanan olaylar, 
durumun vatandaşlar tarafından farklı şe-
kilde algılandığını gösterdi. Resmî makam-
lar bu konuda iki neden öne sürmektedir. 
Birinci olarak planın uygulanmaya başla-
masıyla beraber yasa dışı yolların engellen-
mesinden dolayı suç ve terör örgütleri bu 
işle hayatını kazanan vatandaşları kışkırttı. 
İkinci neden ise devlet kurumları arasın-
daki sorunların bir dışa vurumu olarak da 
görülebilecek koordinasyon sorunudur. 
DMO’ya yakın haber ajanslarının aktardığı 
bilgilere göre planın ortaklarından biri olan 
Petrol Bakanlığı, gereken akaryakıtı temin 
edememiş ve böylece gerginlik için bir ze-
min oluşmuştur.

Diğer yandan muhalif kaynaklar başka ne-
denlerin de bu olaylarda etkili olduğunu ak-
tarmaktadır. Planın sadece sınır bölgesine 
yakın vatandaşları kapsaması ve ilin diğer 
bölgelerinde yaşayan ancak hayatını bu yol-
dan temin eden vatandaşların bu durumdan 
mağdur olması bunlardan biridir. Ayrıca bu 
kaynaklar, planın DMO tarafından gerçek-
leştirildiğine dikkat çekerek İran’ın ABD 
yaptırımlarına maruz kaldığı bu dönemde 
DMO’nun, sınır bölgesindeki petrol trans-
ferini kendi tekeline geçirmek istediğini de 
iddia etmektedir.

Sonuç olarak bölgede cereyan eden çatış-
malarla ilgili ister devlet ve güvenlik güç-
lerinin açıklamaları dikkate alınsın isterse 
muhalifler tarafından öne sürülen nedenler 
üzerinde durulsun, Sistan ve Beluçistan’da-
ki sorunların kısa vadede çözüme kavuşa-
cak türden olmadığı açıktır. İran’ın Çaba-
har Limanına yönelik planları da dikkate 
alındığında önümüzdeki süreçte Sistan ve 
Beluçistan’daki gelişmelerin daha önemli 
boyutlar kazanacağı söylenebilir. İ
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Her ne kadar kökleri geçmişe uzanan bir 
olgu olsa da terör ve terörizm özellikle mo-
dern dönemlerde gittikçe önem kazanan 
siyasal bir araç haline geldi. İslam dünyası 
özelinde ise bu tür örgütler daha çok, büyük 
güçlerin belirlediğinden bağımsız politika-
lar izlemek isteyen ya da uzun vadeli stra-
tejiler doğrultusunda istikrarsızlaştırılmak 
istenen başkentlere karşı kullanıldı. Bu 
örgütlerden bir kısmı nispi bir sosyolojik 
desteğe sahip iken ASALA gibi tamamen 
dış yönlendirmeli örgütler ise arkalarında-
ki destek çekildiği anda yok oldular. Yakın 
dönemde görüldüğü üzere özgürlük ve de-
mokrasi sloganıyla yola çıkan “Arap Baharı” 
protestoları, darbe ya da karşı devrimle yo-
lundan saptırılamadığında kullanışlı terör 
örgütleri devreye sokuldu ya da hızlı bir 
şekilde yenileri icat edildi.

Son kırk yıldır teröre çok sayıda kurban ve-
ren iki önemli bölge ülkesi olarak Türkiye 
ve İran çeşitli “etnik” ve “ulusal” terör ör-
gütleriyle mücadele ediyorlar ve bu alanda 
kapsamlı sayılabilecek derecede işbirliğine 

sahipler. Bu nedenledir ki iki başkent bu 
süre içinde birbirlerine karşı eylem yapan 
terör örgütlerine karşı hoşgörülü yaklaş-
mamış; örneğin İran, FETÖ ya da PKK’nın 
en az yapılandığı bölge ülkeleri arasında yer 
alırken Türkiye de başta Halkın Mücahitle-
ri Örgütü ya da çeşitli etnik silahlı örgütler 
olmak üzere rejim karşıtı yapılanmalara ka-

pısını açmamış, İran’da çok sayıda kanlı ey-
lemlere imza atan bu örgütler daha çok Irak, 
Pakistan ve Arnavutluk gibi ülkeleri üs ola-
rak kullanmak zorunda kalmıştır. Ankara ve 
Tahran, aralarında tesis ettikleri güvenlik 
mekanizmalarıyla ideal seviyede olmasa da 
sürekli bir işbirliği içinde olageldiler. Bölge-
sel rekabet içinde bu güvenlik işbirliğinin 
istikrarlı yapısı hem bölgesel hem de küre-
sel güçlerin ilgisini çekmekte.

Özetlenen çerçevenin ışığında İran’ın Bağ-
dat Büyükelçisi Irec Mescidi’nin 23 Şubat’ta 
diplomatik teamülleri hiçe sayarak ve ta-
nımlı görev alanının dışına çıkarak Türki-
ye’nin Kuzey Irak’taki PKK mevzilerine kar-
şı muhtemel bir operasyonunu kınaması ve 
Türkiye’nin Sincar’da işinin olmadığını ileri 
sürmesi dikkat çekti. Nitekim açıklamanın 
hemen ardından Bağdat’ta görevli en yük-

sek Türk diplomatın karşı cevabı gecikmedi 
ve Türk Dışişleri Bakanlığı Ankara’daki İran 
Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak Türki-
ye’nin terörle mücadelesinde İran’ı karşı-
sında değil yanında görmek istediğini iletti. 
İran Dışişleri Bakanlığı da benzer bir şekilde 
Tahran’da görev yapan Türk Büyükelçisini 
Dışişleri Bakanlığına çağırarak İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’nun İran’ın Maku sınır 
bölgesindeki PKK varlığına yönelik sözleri-
nin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ankara’nın Tahran’a Yönelik 
Hayal Kırıklığı

Aslına bakılacak olursa Ankara’nın Tahran’a 
yönelik hayal kırıklığının anlaşılabilir ne-
denleri bulunuyor. Türk hükümetleri son 40 
yıldır iç politik farklılıklardan bağımsız ola-
rak PKK ile mücadeleyi kırmızı çizgisi ola-
rak görüyor ve bu doğrultuda gerekli gördü-
ğü adımları atmaktan kaçınmıyor. 1998 yı-
lında Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki varlığı 

nedeniyle iki ülke neredeyse savaş noktasına 
gelirken, aynı yıllarda Türk savaş uçaklarının 
İran sınırındaki PKK kamplarını bombala-
ması sonucu dönemin hükümeti hayatını 
kaybeden İranlı köylüler için tazminat öde-
meyi kabul etmişti. Elbette Türkiye’nin PKK 
konusundaki hassasiyeti yalnızca bölge ül-
keleriyle olan ilişkilerini etkilemiyor. Yakın 
dönemde özellikle Suriye iç savaşıyla geniş-
leyen ABD-YPG işbirliğinden dolayı Türki-
ye-ABD ilişkilerinde son yılların en büyük 
krizlerinden biri doğdu ve ikili ilişkilerdeki 
bu güvensizlik S-400 ve CAATSA gibi ardıl 
krizlerin doğmasına neden oldu.

Terörle mücadele konusuna ilkesel bakıl-
dığında, İranlı yetkililer sürekli güvenliğin 
bölgesel ve kolektif bir kavram olduğunu, 
ülkelerin tek başına özellikle de dış güçlere 
dayanarak kalıcı bir güvenlik tesis etmele-

Dr. Hakkı Uygur 

GÖRÜŞ 
10.03.2021

Terörle Mücadele ve  
Türkiye-İran İlişkileri

Eğer İran politika değişikliğine giderek ABD’nin 
Suriye’de yaptığı gibi Irak’ta PKK’nın hamiliğine 
soyunmayı düşünüyorsa bu durumun etkileri stratejik 
boyutta olacaktır.

Bu makale ilk olarak 9.3.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/terorle- 
mucadele-ve-turkiye-iran-iliskileri/2169453
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rinin mümkün olmadığının altını çizerken 
diplomatik teamüllere uzak ve asker köken-
li Mescidi’nin Türkiye’nin Batı destekli bö-
lücü terör örgütüne yönelik operasyonuna 
karşı çıkması en basit tabirle aymazlık ola-
rak nitelendirilebilir. Irak içinde Şii gençle-
rin başını çektiği ve yaklaşık iki yıldır devam 
eden İran karşıtı gösterilerden rahatsız olan 
bazı çevrelerin yapay bir Irak milliyetçiliği 
dalgasını Türkiye’ye yöneltmek istemesi an-
laşılabilir olsa da bu çabalar istenilen sonu-
cu vermeyecektir. Nitekim başta Irak Başba-
kanı Mustafa Kazımi ve Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani 
olmak üzere ülkedeki PKK varlığından ra-
hatsızlık duyan çeşitli federal ve bölgesel 
yetkililer Türkiye’nin muhtemel operasyo-
nuna karşı olmadıklarını açıkça ya da zımni 
olarak ifade ettiler.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca Donald Trump 
yönetiminin ağır baskıları altında olan İran 
iç ve dış politika açısından zorlu bir dönem-
den geçiyor. Demokrat Biden yönetimi İran 
içinde ve dışında birçoklarının beklentisinin 
aksine 2015 yılında imzalanan nükleer an-
laşmaya dönmediği gibi İran’a karşı uygula-
nan ağır yaptırımları kaldıracağına dair bir 
görüntü vermiyor. Tahran ise Biden yöneti-
minin şimdiye kadar atmış olduğu “iyi niyet 
adımlarını” son derece yetersiz, özellikle de 
füze envanteri ve bölgesel politikalarının 
yeni bir müzakere konusu edilmesini kabul 
edilemez buluyor. Üzerinde hissettiği ve 
sosyo-ekonomik açıdan sürdürülemez du-
rumdaki baskılardan kurtulabilmek, yine 
Biden üzerindeki karşı baskıyı artırabilmek 
için İran tıpkı Obama döneminde olduğu 
gibi bir yandan nükleer faaliyetlerinin kap-
samını genişletirken diğer yandan da ken-
dine yakın gruplarla Irak üzerinden ABD’ye 
yönelik askeri tacizlerini sürdürüyor.

Dostluk İlişkisini  
Yıpratan Adımlar
İran’ın halihazırda içinde bulunduğu tek 
sıkışıklık durumu dış politika ve ekonomi 
alanında değil. İç politika penceresinden 
de ülke tüm enerjisini Haziran ayında dü-
zenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
teksif etmiş durumda. Ekonomik çöküşten 
sorumlu tutulan Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani görev süresinden sonra eski cum-
hurbaşkanlarının kaderine uğramamak için 
kendisini garantiyi almaya çalışırken, Dışiş-
leri Bakanı Cevad Zarif gibi isimler kendi-
lerini Ruhani’den ayrıştırma ve farklı güç 
odaklarıyla anlaşarak siyasi kariyerini sür-
dürme peşindeler. Militarist-muhafazakâr 
kesim için de durum farklı değil. Ellerinde 
tuttukları Meclis ve Yargı kurumlarından 
sonra gerekirse seçim mühendisliği ile ka-
lan son erki de ele geçirip Hamaney sonrası 
İran’ın tartışılmaz hâkimi olma planları ya-
pıyorlar. Böylesi bir kaotik ortamda yoğun 
bir dikkat ve emek gerektiren hassas konu-
larda hata yapma olasılığı gittikçe artıyor. 
Nitekim son Karabağ savaşında bu duru-
mun bir örneği yaşandı. İranlı kurumlar sa-
vaşa o kadar hazırlıksız yakalandı ki bir bu-
çuk aylık çatışma sırasında birçok yetkiliden 
180 derece zıt açıklamalar duyuldu. Özellik-
le dış politika ezberleri üzerinden yürüme 
kolaycılığına kaçan gruplar “tekfirci terö-
ristler” ve “Siyonist komplo” dışında söylem 
üretmekte zorlandılar. Aynı söylemin seçim 
atmosferindeki ülkede tekrarlanmaya de-
vam etmesi de ayrıca ilginç.

Gerek Dışişleri Bakanı Zarif ’in geçtiğimiz 
aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a yönelik sosyal medya üzerinden ya-
yınladığı saygısız ithamlar gerekse de Bağ-
dat Büyükelçisi Mescidi’nin PKK’ya destek 
olarak yorumlanan açıklamalarına bakarak, 
Ankara-Tahran ilişkilerini tehdit eden en 
önemli meydan okumanın kimi İranlı yet-
kililerin sorumsuz tutumlarından kaynak-
landığı ileri sürülebilir. Her ne kadar ikili 
ilişkilerin değerinin farkında olan kesimler 
ilk açıklamanın İran’da yaklaşan Cumhur-
başkanlığı seçimleri öncesi Fars milliyetçi-
lerinin oyunu almak isteyen Zarif ’in politik 
hırsları ya da İrec Mescidi’nin diplomasi 
alanındaki acemiliğine bağlasalar da son 
aylarda İran’da yerleşik Türk şirketlerinin 
maruz kaldığı şaşırtıcı muamele de düşü-
nüldüğünde iç ve dış ağır baskılar altında 
bunalan Tahran’ın bilerek ya da bilmeyerek 
Ankara ile uzun yıllara sari dostluk ilişkisini 
yıpratan adımlar attığını gösteriyor.

İranlı ya da iltisaklı bazı grupların “Musul, 
Kerkük işgali” ya da “Yeni Osmanlıcılık” gibi 

ithamlarının aksine Türkiye açısından ba-
kıldığında operasyonun nedeni ve hedefleri 
son derece nettir. Son yıllardaki etkili ope-
rasyonlar ile ülke içindeki etkinliği bitme 
noktasına gelen PKK’nın Suriye ve Irak’ta-
ki etkinliğini artırma çabası içinde olduğu 
biliniyor. Suriye’de isim değiştirerek ABD 
koruması altına giren örgüt kısmi bir doku-
nulmazlık kazansa da Irak’taki varlığı böyle 
bir koruma altında değil. Dolayısıyla Tür-
kiye Suriye özelinde ABD ile ilişkileri daha 
fazla germemek için YPG konusunda aske-
ri bir adım atmasa da Irak içinde böyle bir 
koruma kalkanı bulunmuyor. Ancak eğer 
İran politika değişikliğine giderek ABD’nin 
Suriye’de yaptığı gibi Irak’ta PKK’nın hami-
liğine soyunmayı düşünüyorsa bu durumun 
etkileri stratejik boyutta olacaktır. YPG 
politikaları nedeniyle ABD gibi bir aktörle 
ilişkilerini bozmayı göze alan Ankara açıkça 
PKK’ya destek veren bir İran’a karşı da tavrı-
nı ciddi biçimde değiştirecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin PKK mevzilerine 
karşı stratejik öneme sahip Sincar’daki ola-
sı operasyonu Irak’ın toprak bütünlüğünü 
ihlal anlamına gelmediği gibi, bu durumun 
üçüncü ülkeleri ilgilendiren bir tarafı da bu-
lunmamaktadır. İran’ın kimi zaman yaptığı 
gibi kendi açısından maksimalist davranıp 
Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye 
almaması, daha da kötüsü kendisine bağlı 
olduğu bilinen milis gruplarını sahaya sür-
mesi halinde Afrin ve İdlib’deki senaryola-
rın bir benzeri yaşanabilir. Bu durum ope-
rasyonun nihai sonucunu değiştirmese de 
Türk karar alıcılarının İran’ın “bölgesel gü-
venlik ve işbirliği” derken neyi kastettiğini 
anlamalarını kolaylaştıracaktır. Tahran’daki 
karar mercilerinin Batı basınında sürek-
li iki bölgesel gücün karşı karşıya geleceği 
yönünde temenni dolu yazıların arttığı sü-
reçte gerekli feraseti ve sağduyuyu göster-
meleri yalnızca bedhah güçlerin heveslerini 
boşa çıkarmayacak, ikili ilişkileri yeni bir 
aşamaya taşıyabilecektir. Aksi durumda, 
tıpkı İkinci Karabağ operasyonundaki anla-
şılmaz tutumu nedeniyle büyük yara alması 
örneğinde olduğu gibi İran’ın bölgesel poli-
tikaları bu sefer çok daha önemli kayıplarla 
karşılaşabilecektir. İ
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21 Şubat-25 Şubat 2021 arasında düzenle-
nen 15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX 
2021) Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirildi. Abu 
Dabi Ulusal Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
savunma teknolojileri fuarında BAE askerî 
maksatlı ilk yerli taarruzî drone ve hava 
savunma teknolojilerini tanıttı. Bu kap-
samda, savunma ve teknoloji alanında faa-
liyet gösteren BAE devlet iktisadi teşekkülü 
EDGE Teknoloji Grubu fuarda ileri tek-
nolojilerle donatılmış, çeşitli maksatlarda 
kullanılan askeri araçlarını ilk kez sergiledi. 
Sergilenenler arasında otonom ve taarruzî 
drone sınıfında yer alan RW-24 Seeker, QX 
akıllı mini taarruzî drone ailesi, Shadow-25 
ve Shadow-50 droneları ön plana çıkıyor. 
Bununla birlikte, hava savunma füzeleri, 
gemi-savar seyir füzeleri de dikkat çekiyor. 
EDGE Teknoloji Grubu’nda yer alan HAL-
CON’un HAS-250 model gemi-savar seyir 
füzesi ve SkyKnight C-RAM hava savunma 
füzeleri BAE’nin ilk kez sergilediği hava 
savunma teknolojilerini oluşturuyor. Öte 
yandan, IDEX 2021 fuarında EDGE Tekno-

loji Grubu ABD merkezli küresel savun-

ma-teknoloji şirketi Lockheed Martin ile 

mutabakat anlaşması imzaladı. Yapılan 

açıklamaya göre, EDGE ve Lockheed Mar-

tin gelişmiş teknolojili askeri çözümler ge-

liştirme konusunda işbirliğinde uzlaştı. Ay-

rıca ortak teknik eğitimler, bilgi ve tecrübe 

paylaşımı ve personel değişim programları 

da anlaşma dahilinde yer alıyor.

BAE’nin İleri Teknolojili 
Savunma Sanayine 
Yönelmesinin 
Motivasyonları

ABD-İran ilişkilerinin yeni bir dönemin 

eşiğinde olduğu bir zamanda, bölgesel ak-

törler endişe ve hedeflerine göre konum-

larını şekillendirmekteler. Bu kapsamda, 

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmanın 

yeniden sağlanması durumunda, bölge ül-

keleri anlaşmanın sağlayabileceği tavizler-

den endişelenmekte ve güvenlik öncelikleri 

dahilinde diplomatik ve askeri tedbirlere 

başvurmaktalar. Bilhassa Körfez ülkeleri 

olası bir anlaşmanın oluşturabileceği etki-

leri dikkatle hesaplamaktalar. Bununla bir-

likte, Körfez ülkelerinin İsrail ile geçen yıl 
Ağustos ayında başlattıkları teknoloji, sa-
vunma, güvenlik ve askerî alanlarda işbirliği 
ve normalleşmeyi hedefleyen İbrahim An-
laşmaları’nın da ortak bir düşmana karşı şe-
killendiği yönünde argümanlar bulunuyor. 
Zira Körfez ülkelerinin İran’la ilişkileri hayli 
gergin bir konumda; bilhassa BAE İsrail ile 
yapılan normalleşme anlaşmaları dolayısıy-

la İran tarafından tehdit edildi. Tüm siyasi 
bağlam dikkate alındığında, BAE gibi göre-
ce küçük bir ülkenin savunma kabiliyetleri-
ne odaklanması makul bir temele oturuyor. 
Zira İran gibi drone, füze ve insansız sistem-
lerle düzenlediği saldırılarla ön plana çıkan 
büyük bir kapasite, Körfez’in en küçük ül-
kelerinden biri olan BAE’yi bu endişesini 
giderecek çözüm arayışlarına sevk etmekte. 
Diğer taraftan, günümüzdeki savaşlarda 
aktif olarak kullanılan otonom teknolojili 
droneların ve hava harp kabiliyetinin oyun 
değiştirici bir konumda da olduğu biliniyor. 
BAE’nin bölgesel olarak farklı cephelerde 
doğrudan ya da dolaylı çatışmalara dahil ol-
ması, bu oyun değiştirici kapasite doğrultu-
sunda yüzleşilen zafiyetleri giderme ihtiya-

Hurşit Dingil 

GÖRÜŞ 
10.03.2021

IDEX 2021: BAE Hava Harp 
Kabiliyetini Geliştirmekle 
Neyi Hedefliyor?

İran gibi drone, füze ve insansız sistemlerle düzenlediği 
saldırılarla ön plana çıkan büyük bir kapasite, Körfez’in 
en küçük ülkelerinden biri olan BAE’yi bu endişesini 
giderecek çözüm arayışlarına sevk etmekte.

Bu makale ilk olarak 9.3.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/
idex-2021-bae-hava-harp-kabiliyetini-gelis-
tirmekle-neyi-hedefliyor/2169675
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cını ortaya çıkarmakta. Öte yandan BAE’nin 
Libya, Suriye, Yemen gibi muhtelif çatışma 
bölgelerinde askeri ve ekonomik bir aktör 
olarak yer aldığı biliniyor. Bu durumdan ha-
reketle, özellikle çatışma bölgelerinde aske-
ri ve siyasi konumu aleyhte etkileyen zaaflar 
ve bu noktada alınan acı dersler, BAE’nin bu 
tür girişimlere yönelmesine neden oldu. Bir 
diğer faktör ise BAE’nin devlet stratejisi ola-
rak yalnızca petrol satışına bağlı bir ekono-
mi yerine, teknoloji ve inovasyonun ve bil-
hassa savunma ve güvenlik teknolojilerinin 
öncelendiği bir ekonomi oluşturma hedefi 
bulunuyor. BAE bu stratejiyle ekonomik 
sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

BAE Hava Harp 
Teknolojileriyle  
Ne Hedefliyor?

BAE devlet iktisadi teşekkülü olan EDGE 
Gelişmiş Teknoloji Sistemleri Grubu 2019 
yılının Kasım ayında kuruldu. EDGE Tek-
noloji Grubu, CEO’su Faysal el-Bannay’ın 

belirttiği üzere epey genç bir teknoloji kü-
melenmesi. Bannay’a göre, EDGE BAE’yi sa-
vunma ve gelişmiş teknoloji sistemlerinde, 
özellikle bilgi piyasasında güçlü bir oyuncu 
yapabilmek için kuruldu. Bannay’ın “Biz 
büyüklük ve nüfus bakımından küçük bir 
ülkeyiz. Ordumuz için bir ‘kuvvet çarpanı’ 
olabilecek daha akıllı teknolojileri kullan-
maya had safhada odaklanmış durumdayız” 
ifadeleri de EDGE grubunun hedeflerine 
ilişkin önemli bir açıklama. BAE her ne 
kadar ulusal savunma odaklı girişimlere 
yöneldiğini belirtse de, sınır ötesi projeksi-
yonlara dair niyetleri de olduğu, söz konusu 
envanter ve EDGE’in faaliyet alanlarından 
anlaşılabilir. Öyle ki fuarda tanıtılan taar-
ruzî drone sınıfında yer alan insansız ileri 
teknolojiler taarruz ve imha odaklı teknoloji 
niteliğinde. Özellikle taarruzî droneların ve 
seyir füzelerinin Suriye, Libya ve Yemen gibi 
farklı çatışma bölgelerindeki güncel kul-
lanımlarında da görüldüğü üzere, taarruz 
odaklı anlayış ön planda.

Öte yandan, hava harp araçları alanındaki 
ileri teknolojik sistemler incelendiğinde, 
ilk bakışta önemli bir soru karşımıza çıkı-
yor. 2019 yılının Kasım ayında kurulan bir 
kuruluş nasıl bu kadar kısa bir sürede yer-
li gelişmiş teknolojik sistemler üretebilir? 
Bu soruya verilecek makul cevap “hazır 
teknoloji transferi” olabilir. Zaten yeni ta-
nıtılan drone ve hava harp kabiliyetinin, 
EDGE’in ileri sürdüğü gibi yerli çözüm-
lerle üretilmediği anlaşılıyor. Zira fuarda 
sergilenen RW-24 taarruzî drone modeli-
ni incelediğimizde, her ne kadar platform 
şekli itibarıyla küçük farklılıklar olsa da, bu  
modelin İsrail’in Orbiter model taarruzî 
dronelarıyla epey benzer olduğu kolaylıkla 
anlaşılıyor.

İsrail ve BAE’nin normalleşme anlaşmaları-
nın savunma ve güvenlik alanlarını da kap-
sadığı bilindiğinde “hazır teknoloji transfe-
ri” argümanı güç kazanıyor. Ayrıca EDGE’in 
CEO’su el-Bannay’ın birkaç İsrailli savunma 
şirketiyle füze ve insansız platformları müş-



13İRAM BÜLTEN  |  MART 2021

terek finanse etme ve geliştirme konusunda 
yaptığı görüşmelerde bir hayli mesafe kat 
edilmiş olduğuna yönelik söylemleri de bu 
argümanı destekliyor. Bu modelde kullanı-
lan teknolojik donatılar ve kabiliyetler de 
göz önüne alındığında Orbiter’in kabiliyet-
leriyle benzer özellikler taşıdığı görülüyor. 
Nitekim RW-24 taarruzî drone sınıfında, 
seyir füzesi ve drone karışımı hibrit bir 
model olarak değerlendirilebilir. Yatay bir 
platformdan fırlatılabilen RW-24 modeli-
nin ayrıca termal güdüm sistemi olduğu ve 
GPS’ten bağımsız olarak hassas vuruşlar ya-
pabildiği ileri sürülüyor.

Fuarda sergilenen HAS-250 gemi-savar se-
yir füzesine baktığımızda ise HALCON’un 
ürettiği füzenin alçak irtifada 250 km 
menzili olduğu görülüyor. Bununla birlik-
te, HAS-250’nin HS-350 turbo-jet motoru 
kullandığı ve sinyal karıştırma saldırılarına 
karşı savunma sistemine sahip olduğu ifa-
de ediliyor. Bu özelliğiyle elektronik harp 
koşullarında da kullanılabileceği anlaşılı-
yor. HAS-250’nin 250 km menzilde olması, 
daha çok kıyıdaki yakın tehditlere karşı bir 
güvenlik odağı sunuyor. Ayrıca Shadow-25 
ve 50 modeli taarruzî droneların gelişmiş 
güdüm sistemleriyle donatılı hassas vuruş 
kapasitesi olduğu ileri sürülüyor. Öte yan-
dan, fuarda sergilenen ilk yerli SkyKnight 
C-RAM hava savunma füzelerinin modern 
tehditlere karşı geliştirilmiş bir füze modeli 
olduğu, tek seferde çok yönlü hedefleri ya-
kalayabildiği ve etkisiz hale getirdiği ileri 
sürülüyor. HALCON SkyKnight’ın 10 km 
menzilde S/İHA, roket, topçu, havan topu, 
döner kanatlı hava araçları gibi saldırıları 
engelleyebilme yetenekleriyle, karadan ha-
vaya her biri 60 füzeden oluşan C-RAM (Ro-
ket, Havan ve Topçu Mühimmatı Önleme) 
füze kapasitesi bulunuyor. Buna ek olarak, 
sistem karada, denizde ve hareketli kara 
platformunda konuşlandırılabiliyor. Bu 
noktada, sistemin taşınabilir olması savun-
ma alanını genişletmek açısından avantajlı. 
Diğer taraftan, sistemin önleme alanlarına 
bakıldığında, drone ve balistik füze tehdit-
lerinin oluşturduğu endişe açıkça görülüyor.

EDGE grubunun lazerli silah sistemlerini 
gelecek yıl tanıtacağını da açıklayan Bannay, 

lazerli silahlarla özellikle drone ve balistik 
füzelere karşı savunma sistemleri üzerinde 
çalıştıklarını belirtti. Bu açıklama drone ve 
hava savunma teknolojilerinde lazer silah-
larının kullanımının yaygınlaşacağına dair 
önemli bir gösterge olarak değerlendirilebi-
lir. Öte yandan, Lockheed Martin’in de lazer 
silahları temelinde hava savunma sistemleri 
üzerine çalıştığı biliniyor. EDGE grubu ile 
Lockheed Martin arasında imzalanan mu-
tabakat anlaşması bu noktada işlevsel ve 
bölgesel etkileri olabilecek nitelikte. Zira 
lazer silahları temelli savunma sistemleri 
özellikle dronelara karşı etkili olabilecek bir 
kapasiteye sahip.

Lazer silahlar görünmeyen hedeflere arzu 
edilen tahribatı vermek üzere geliştiriliyor. 
Bu durum ileri savunma seçeneklerini de 
güçlendirebilir. Fırlatmaya hazır balistik 
füze, fırlatma gerçekleşmeden ve savunma 
sistemlerine yakalanılmadan imha edile-
bilir. Lazerli silahlar temelli hava savunma 
sistemleri de hareketli hava tehditlerinin 
yakalanmasını kolaylaştıracaktır. Bu an-
lamda, klasik hava savunma sistemlerine 
kıyasla hedefi nispeten daha kolay yakala-
ma ve imha imkânları, günümüzdeki savaş-
larda droneların etkinliği dikkate alındığın-
da, büyük bir asimetrik avantaj sağlayabilir. 
Balistik füze temelli savunma sistemlerin-
de gelen füzeyi yakalamak ve imha etmek 
üzere yine bir füze kullanma mantığı ge-
çerliyken, lazerli sistemlerde gelen tehdide 
yoğunlaştırılmış enerjinin doğrusal olarak 
yönlendirilmesi, lazer silahlarının menzil 
ve etkinliği artırıldığında, hareketli teh-
ditlerin farklı koşulları kullanarak saldıra-
bilme kapasitesini kısıtlayabilecektir. Bu 
durum drone, seyir füzesi gibi farklı teknik 
ve coğrafi koşullardan istifade ederek klasik 
hava savunma sistemlerini etkisiz bırakan 
havadan tehditlere karşı savunmayı güçlen-
direbilir. Bir diğer deyişle, dairesel bir sa-
vunma küresini düşündüğümüzde, menzil 
ve etkinlik açısından geliştirilmiş, esnekliği 
de artırılmış bir lazer silahı, dairesel olarak 
tüm açılardan gelebilecek hareketli tehdit-
lere karşılık verebilecektir. Lazerli silahlar-
da ön plana çıkan bu iki kritik özellik sa-
dece bölgede değil küresel çapta bir etkiye 

neden olabilir. Dolayısıyla EDGE Teknoloji 
Grubu ve Lockheed Martin arasında imza-
lanan bu mutabakat, drone kapasitesinde 
gelişmiş olan ülkeler açısından dikkat çeken 
bir gelişme.

BAE’nin savunma sanayiinde başka belirle-
yici ülkeler de bulunuyor. Güney Kore ve Çin 
BAE’nin ileri teknoloji savunma sanayiinin 
oluşturulmasında etkin ve belirleyici roller 
üstleniyorlar. Nitekim BAE’nin Libya’da Çin 
dronelarını darbeci General Halife Hafter 
lehine kullandığı da biliniyor. Siyaseten 
Çin’le anlaşamayan ABD ve Güney Kore de 
BAE’ye ileri teknoloji transferinde aynı nok-
tada bulunuyor. Güney Kore’nin bilhassa 
elektronik harp ve elektromanyetik bomba 
gibi ileri teknolojilerde BAE’yle ortak eği-
tim programları, teknoloji transferi ve orta 
menzilli seyir füzelerinde işbirliği yaptığına 
ve teknik destek sağladığına dair argüman-
lar da bu noktada önemli bir yere oturuyor. 
Bu anlamda, siyaseten farklı kutuplarda 
yer alan aktörlerin savunma sanayiindeki 
uzlaşıları ve tutumları dikkat çekici olma-
ya devam ediyor. Öte yandan S-400’lerin 
Türkiye’de konuşlandırılmasından duyulan 
rahatsızlık gündem haline gelirken, Çin’den 
ileri teknoloji SİHA’ları tedarik eden ve sa-
hada bu teknolojileri fiilen kullanan BAE’ye 
dair bir rahatsızlık vurgusunun olmaması 
da bir hayli dikkat çekiyor. İ
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Joe Biden’ın ABD’de göreve başlamasıyla 
birlikte İran’ı kontrol etme sorunu kritik 
seviyeye yükseldi. Nükleer Anlaşma’yı ye-
niden canlandırma sorunu her geçen gün 
daha karmaşık hâle gelmekte ve görünen 
o ki ne İran yaptırımların kaldırılması ta-
lebinden vazgeçmeye hazır ne de Biden’ın 
ekibi bu talebi gerçekleştirme ve Anlaş-
ma’ya geri dönme niyetindedir. İran ve ABD 
arasındaki son düellonun sahnelendiği bu 
dönemde İran, iç ve dış kriz dalgalarıyla bo-
ğuşmaktadır.

Yaptırımların İran ekonomisine ödettiği 
ağır bedellere rağmen Tahran, uluslararası 
ilişkilerde kâr-zarar ilkesini göz ardı ederek 
ABD karşıtı politikalar izlemeye ve ideolojik 
ideallere dayalı bölgesel gerilimleri tırman-
dırmaya devam ediyor. İran on yıllardır; Batı 
ile yüzleşme politikası izlemek, bölgesel 
müdahalelerini genişletmek, İsrail’i tehdit 
etmek, Dubai’ye saldırıda bulunmak, nükle-
er şantaj yapmak, ülke içindeki protestoları 
bastırmak ve İran’ı tecrit ettirip ekonomik 
sıkıntıya sokmak gibi politikalar izlemekte-

dir. Ne tür bir kazanç sağladığı belli olma-
yan bu maliyetli politikalarsa akla “Batı ve 
bölge ülkeleri karşısında bu tarz stratejilerin 
kullanılmasının temel nedenleri nelerdir?” 
ve “Uluslararası ilişkilerde kâr-zarar ilkesini 
önemsemeyen İran normal bir aktör olarak 
kabul edilebilir mi, yoksa uluslararası ilişki-
ler alanında ‘deli devlet’ olarak mı görülme-
li?” şeklinde soruları getirmektedir.

Deli Adam Teorisi
ABD’nin 37. Başkanı Richard Nixon, Mac-
hiavelli’nin “delirmiş gibi davranma” teori-
sini somutlaştıran ilk liderdi. 1969’da Ku-
zey Vietnamlı liderlerin eylemleriyle başa 
çıkamayan ve savaştan çıkmanın bir yolunu 
arayan Nixon, Henry Kissinger aracılığıy-
la Sovyetler Birliği ve Kuzey Vietnam’a bir 
mesaj gönderdi. Başkan’ın mümkün olan 
her yola başvurabileceğine dair bir uyarı 
olan mesajda, “Başkan’ın parmağı nükle-
er silahı ateşleyen düğmenin üstündedir.”  
deniyordu.

Nixon deli gibi davranarak Sovyetler Birliği 
ve Kuzey Vietnam’a diz çöktürememiş olsa 
da dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri 
günlüğüne “Nixon bana ABD’nin o sırada 

yaptığı şeyin deli adam teorisini uygulamak 
olduğunu söyledi.” ifadesini not etmişti.

Teoriye göre deli gibi davranmak veya teh-
ditkâr olmak, ülke liderleri için karşı tarafla 
diplomatik pazarlık gücünü artırarak birta-
kım kazançlar sağlayabilir. Burada hatırlat-
mak gerekir ki Nixon’dan önce Thomas C. 
Schelling ve Daniel Ellsberg gibi önde gelen 
strateji uzmanları da deli adam teorisine 

benzer kuramlar geliştirmiştir. Bu kuramla-
ra göre belli koşullar altında delice davran-
mak (perceived madness), gerçek bir tehdit 
algısı oluşturup karşı tarafı imtiyaz vermeye 
zorlamakta başarılı bir taktik olabilir.

“Oyun Teorisi”ni geliştiren Schelling’e göre 
diplomasi ve müzakere sürecinde liderlerin 
tercih edebilecekleri “rasyonel yollardan” 
biri de rakiplerini çılgınca, acımasızca ve 
öngörülemez davranabileceklerine ikna 
edebilmektir. Ayrıca Ellsberg’e göre bazen 
bir şantajcı devlet önce karşı taraftan belirli 
bir dizi taleplerde bulunur. Daha sonra mü-
zakere masasında ya da “baskı diplomasisi” 
sürecinde, talepleri karşılanmazsa savaş 
çıkabileceği şeklinde tehdit eder ve bunun 
yanı sıra deliymiş gibi davranır. Böylece 

Hossein Aghaie 

GÖRÜŞ 
11.03.2021

Deli Adam Teorisi ve  
İran İslam Cumhuriyeti

Deli adam teorisine göre çılgınca davranarak 
tehditkâr olmak, ülke liderleri için karşı tarafla 
diplomatik pazarlık gücünü artırarak birtakım 
kazançlar sağlayabilir.

Bu makalede dile getirilen görüşler  
yazarların kendisine aittir ve İRAM’ın  
yayın politikasını yansıtmayabilir.
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akıllı aktör olarak karşı taraf, olası riski göze 
almaktan kaçınarak geri adım atabilir.

Batı’dan İmtiyaz Almak İçin 
Akıllıca Delilik

Siyasi psikoloji ve uluslararası ilişkiler 
uzmanları; Adolf Hitler, Nikita Kruşçev, 
Saddam Hüseyin, Kim Jong-il, Mahmud 
Ahmedinejad, Muammer Kaddafi ve hatta 
Donald Trump gibi liderleri zaman zaman 
kendilerini deli olarak gösteren liderler ola-
rak değerlendiriyor. Bu yazıda, “deli” keli-
mesi İngilizce “crazy/irrational/insane” ke-
limeleriyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 
Bu kavramdan kastedilen durum; bir liderin 
veya devletin normal taleplerden sapması, 
kâr-zarar ilkesine dayalı standart ve makul 
davranışlardan uzaklaşması ve uluslararası 
sistemdeki sonuçlarının toplum için ağır 
bile olsa maliyetli kararlar almaktan geri 
durmamasıdır. Örneğin II. Dünya Sava-
şı’nın ilk yıllarında Hitler, Avusturya’yı ve 
Çek Cumhuriyeti’nin Sudetenland bölge-
sini ilhak etmek için geniş çaplı bir savaş 
tehdidinde bulunmuş ve Hitler’i deli ola-
rak gören İngiliz ve Fransız yetkililer, daha 
büyük bir savaşın yaşanma olasılığından 
duydukları endişeden dolayı Hitler’in teh-
ditleri karşısında geri adım atmıştır. Başka 
bir örnekte, dönemin Sovyet lideri Kruşçev, 
Kasım 1958’de Batılı devletlerin güçlerini 
Batı Berlin’den çekmelerini istemiş ve aksi 
takdirde Sovyetler Birliği’nin Berlin’i ateşe 
vereceği yönünde bir ültimatom vermiştir. 

Gerçi Kruşçev’in bu politikası başarılı ola-
mamış ve söz konusu devletler Kruşçev’in 
tehdidine boyun eğmemiş ama kendisinin 
sergilediği bu tutum, deli adam siyasetinin 
bir örneği olarak tarihe geçmiştir.

Saddam ve Kaddafi, ABD ile karşı karşıya 
geldiklerinde nispeten benzer bir yakla-
şımla aynı yöntemi kullanmış ve ABD ile 
zıtlaşmanın zirvesindeyken iktidarlarını 
korumak için kitle imha silahları geliştirme 
yolunu tercih etmiştir. Ancak kendilerini 
tamamen irrasyonel bir biçimde delirmiş 
gibi göstermedeki aşırılık, bu iki liderin ba-
şarısız olmasına yol açmıştır.

Bu varsayımlar ve İran’ın uluslararası arena-
daki davranış şekli göz önüne alındığında 
İran, son kırk yılda ve özellikle mevcut du-
rumda alışılmadık davranışlar göstermek, 
tehdit edici açıklamalar yapmak ve buna uy-
gun kararlar almak suretiyle kâr-zarar ilke-
siyle herhangi bir ilişkisi olmayan politika-
lar izleyerek ABD’yi yaptırımları kaldırmaya 
ve uluslararası sistemde İran’ın meşruiyeti-
ni kabul etmeye zorlamak istiyor denebilir.

İran, kendi ideolojisi nedeniyle geleneksel 
ve kabul edilmiş Batı rasyonalitesiyle çe-
lişen alışılmadık bir strateji uygulamakta-
dır. Hâlbuki Batı öğretilerine ve teorilerine 
dayanan rasyonalite, devletler arasındaki 
ilişkilere hâkim kâr-zarar ilkesine dayan-
maktadır. Bu bağlamda realist düşünce açı-
sından eğer bir devlet yaptırımların, şiddet-
li izolasyonun ve sosyal çöküşün felç edici 
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baskısıyla karşı karşıya kalırsa nihayetinde 
birtakım taleplerinden vazgeçmeye zorla-
narak bekasını ve ulusal çıkarlarını koru-
mak için büyük güçlerle gerilimi düşürmek 
maksadıyla diplomasi yöntemini seçecektir. 
Ancak İran’ın benimsediği strateji, mutlak 
bir kâr-zarar ilkesine dayanmamaktadır. 
Diğer bir deyişle İran, “Devletin bekası her 
şeyin üstündedir.” şiarını göz önünde bu-
lundurarak yaptırımlar ve tecrit karşısında 
bile Batı baskısına direnmeyi seçmektedir. 
Saddam ve Kaddafi’nin kaderinden ders 
alan Tahran, beka tehlikesi olmadığı süre-
ce taleplerinden geri adım atmayacaktır. 
İran, bunu da akılda tutarak Biden’ın eki-
biyle “daha güçlü ve uzun vadeli” müza-
kerelere katılırsa ABD’nin artan talepleri 
nedeniyle bekasının ciddi şekilde tehlikeye 
girmesinden korkmaktadır. Basitçe ifade 
etmek gerekirse İran’ın stratejisi yalnızca 
ne pahasına olursa olsun hayatta kalma-
ya odaklanmış durumda ve derin, tarihsel 
Tahran-Washington güvensizliği ve karam-
sarlığı bu tutumu güçlendirmektedir.

Bu durum, Tahran’ın diplomasiden yana 
olmadığı anlamına gelmemektedir. İran, 
çeşitli güvenlik alanlarında ve jeopolitik 
konularda ABD ve Batılı devletlerle çok sa-
yıda açık veya gizli görüşme yaptı. Özellikle 
Nükleer Anlaşma sürecinde ABD ve Avru-
palı güçlerle yoğun ve doğrudan müzakere-
ler yoluyla uzlaşıldı. Bu süreçte İranlı yöne-
ticiler yapılan müzakerelerde acil ve hayati 
taleplerde bulundu. Bu talepler; ABD ve 
Avrupalı devletlerin İran İslam Cumhuriye-
ti gerçeğini kabullenerek bu yönde gereken 
garantiyi sağlamaları ile İran’ın ticari ilişki-
lerini yürüterek ekonomik olarak hayatta 

kalması ve bölgesel müdahaleleri sürdüre-
bilmek için uluslararası finans kanallarının 
kullanılmasına izin verilmesidir.

Mesele şu ki ABD ve büyük Avrupalı güçler, 
İran’ı daha güçlü bir biçimde çevreleme po-
litikası izlediklerinde Tahran kendisini deli 
ve tehlikeli olarak gösterme yönünde daha 
fazla baskı hissetmektedir. Böylece gerilimi 
artırarak Batı’dan daha fazla imtiyaz ala-
bileceğini ummaktadır. İranlı yetkililerin; 
“İsrail bölgedeki kötü huylu bir kanser hüc-
residir.”, “İsrail haritadan silinmelidir.” ve 
“Tel Aviv’i yerle bir edeceğiz.” gibi tehditkâr 
açıklamalarının yanı sıra Aramco tesislerine 
düzenlenen saldırı, ABD insansız hava ara-
cının düşürülmesi, Irak’taki ABD güçlerine 
yönelik saldırılar, protestoculara yönelik 
baskılar bu bağlamda değerlendirilebilir.

İran’ı Dize Getirme Çabası
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi’nin 
son zamanlarda “İran nükleer silah geliş-
tirmeye yönelirse bunun sorumlusu İran’ı 
bunu yapmaya zorlayanlar olacak.” şeklin-
deki ifadeleriyle Tahran, ABD’ye “İran’ın 
gerçekleştirebileceği çılgınca eylemler as-
lında ABD’nin alacağı kararlara bağlıdır.” 
mesajını vermektedir. Başka bir deyişle, 
Tahran’ın bakış açısına göre bu söylemler 
tehdit düzeyinde kalmayıp eylem düzeyine 
de geçebilir. Bu şekilde İran; büyük güçle-
rin, Tahran’ın nükleer bir güce dönüşmesi 
ve bunun sonucunda bölgedeki güç den-
gesinin bozulması ile silahlanma yarışının 
ortaya çıkması yönündeki endişelerini ar-
tırmak maksadıyla nükleer silah geliştirme 
programını masada hazır tuttuğunu ifade 
etmektedir.

Gerçek şu ki bugün Batı dünyası ve bölge 
devletleri için İran’ı kontrol etme sorunu 
daha karmaşık bir hâle dönüşmüştür. İran 
dış politikasının iniş çıkışları daha yoğun 
bir biçimde yaşanmakta ve İran’la uğraş-
mak; bu devletler için daha maliyetli, daha 
zor ve daha sorunlu hâle gelmektedir. Uzun 
bir süre büyük güçler, bazı ülkelerin deli 
gibi davranma politikası karşısında stratejik 
sabır siyasetini izlemiştir. Zira bu aktörlerin 
rasyonel ve normal davranış yolundan sap-
maları stratejik bir yöntemden çok zaman 
zaman ortaya çıkan taktiksel bir yöntemdi. 
Ancak bu deli aktörlerin herhangi bir ne-
denle akılcılık yolundan sapmaları ideolo-
jik, ilkeli ve kalıcı bir şekil aldığında (Sad-
dam ve Kaddafi gibi), büyük güçler askerî 
müdahaleden geri durmadı.

ABD başta olmak üzere Batı’nın günümüz-
de İran’la yaşadığı sorunun önemli bir kıs-
mı, İran’ın hangi yolu seçeceği sorusuyla il-
gilidir: İran normal bir oyuncu gibi mi dav-
ranmak istiyor, yoksa deli adam stratejisini 
uygulayarak nükleer güç olmayı mı düşünü-
yor? Ancak İran’ın; mantıksız, acımasız ve 
deli gibi davranmasının nedeni İran’ın do-
ğası gereği mantıksız olması değildir. İran, 
belirtilen nedenlerden dolayı bu şekilde 
davranarak Batı’dan imtiyaz almak peşinde-
dir. İran için kritik ve nihai bir hedef vardır: 
Ulusal çıkarlara ve ülke halkına ciddi zarar-
lar verse bile İslam Cumhuriyeti Devleti’nin 
bekasını sağlamak. İ
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Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya olarak 
bilinen E3 ülkeleri, İran’la yapılan Nükleer 
Anlaşma’yı canlı tutmak için önemli dip-
lomatik çabalar göstermesine rağmen ta-
rih tekerrür etmekte ve İran nükleer krizi 
yakında tekrar edecek gibi görünmektedir. 
ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 
imzalanan ve eşi görülmemiş bir diplomatik 
başarı olan, resmî olarak da Kapsamlı Or-
tak Eylem Planı (KOEP) adı verilen Nükleer 
Anlaşma, hâlâ kurtarılmayı bekliyor. Anlaş-
ma’nın dağılmasının önündeki engel, her 
iki tarafın ilk adımı atmaya meyil gösterme-
mesi. Joe Biden’ın ABD başkanı seçilmesin-
den bu yana bir aydan fazla zaman geçme-
sine rağmen yönetim, Anlaşma’ya dönme ve 
İran’ın ekonomisini alt üst eden yaptırımla-
rı kaldırma hususunda aceleci davranmıyor. 
Biden’ın seçilmesi Anlaşma’nın geleceği için 
umut vadetmişse de Biden, Anlaşma’ya geri 
dönme sözünü henüz tutmadı. Görünen o 
ki selefi Donald Trump’ın açtığı yoldan de-
vam etmeye, İran ile planlanan takip müza-
kerelerinin arifesinde ekonomik yaptırımla-
rı bir kaldıraç olarak değerlendirmeye çalış-

maktadır. Daha ilk gününde 15 kararname-
ye imza atmış olan Biden’ın, İran konusun-
daki bu ağırdan alan tavrı beklenmedik bir 
durum değil. Biden, kampanya süresince 
İran’a karşı daha “zekice” baskı yapma yön-
temleri olduğunun ve Anlaşma’ya da ancak 
İran’ın Anlaşma kapsamındaki taahhütleri-
ni yerine getirmesi durumunda döneceği-
nin altını çizmişti.

Öte yandan İran, Nükleer Anlaşma’ya yö-
nelik taahhütlerini, Avrupalı ülkelerin 
ABD’nin yaptırımlarına karşı etkin çözüm 
bulamamaları gerekçesiyle Mayıs 2019’dan 
itibaren iki ayda bir kademeli olarak askıya 
almaya başlamıştı. Ayrıca Tahran yönetimi, 
2021 itibarıyla nükleer faaliyetlerini ciddi bir 
seviyede hızlandırmaya başladı. ABD’nin 
yeni taleplerle yeni bir anlaşma fikrini yük-
sek sesle dile getirdiği bu yeni siyasi bağ-
lamda İran’ın, geliştirdiği nükleer programı 
ABD ve Avrupa ülkelerine karşı bir koz ola-
rak gördüğünü söyleyebiliriz. Bu bağlamda 
İran’ın yakın zamanda nükleer programla-
rını geliştirmeye yönelik attığı ve şüphesiz 
Avrupa ve ABD tarafından tehlike arz eden 
adımları şöyle sıralanabilir: İlk olarak İran 
Atom Enerjisi Ajansı, ocak ayında Fordo 
Nükleer Tesisinde uranyum zenginleştirme 

oranının %20’ye ulaştığını duyurdu. Uran-
yumun %5’e kadar zenginleştirilmesinin, 
temelde bir nükleer bomba için gerekli 
%90 zenginleştirme oranına giden yolun 
yarısı olduğu dikkate alındığında İran’ın 
son adımda ulaştığı seviye, alarm zillerinin 
çalması demektir. Dahası İran, Nükleer Si-
lahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması 
(NPT) kapsamında gönüllü olarak uygula-
dığı Ek Protokol’ü 23 Şubat’ta askıya aldığı-
nı duyurdu. Bu karar ile birlikte Uluslararası 
Atom Enerji Ajansının (UAEA) İran nükleer 
tesislerine erişimi kritik bir dereceye kadar 
kısıtlanacak. Örneğin UAEA müfettişleri 
artık İran’daki tesislere habersiz denetim 
gerçekleştiremeyecek ve tesislerdeki kame-
ralar nükleer faaliyetleri kayda devam etse 
de UAEA bu kayıtlara erişemeyecek. Ayrıca 
İran, yaptırımların 3 ay içinde kaldırılma-
ması durumunda bu kayıtların da tamamen 
imha edileceğini açıkladı. İran’ın bu iki ih-
lali, Anlaşma için ölüm çanlarının çalması 
demektir. E3 ülkeleri bu ihlaller karşında 
geçen hafta düzenlenen UAEA Yönetim Ku-

rulu Olağan Toplantısı’nda geçtiğimiz yılla-
rın aksi yönünde İran karşıtı bir adım attı. 
Fakat öncelikle Avrupa’nın son yıllardaki 
İran tutumuna bakmak faydalı olacaktır.

Avrupa’nın Son Yıllardaki 
İran Tutumu

Trump’ın 2018 yılında Anlaşma’dan çekil-
mesinden bu yana İran, Avrupa’ya Nükleer 
Anlaşma krizi çözümünde pasif kaldığı ve 
İran’ı yaptırımlar karşısında kırılgan bırak-
tığı için ültimatom niteliğinde Anlaşma’yı 
ihlal adımları atmaktadır. Öte yandan Av-
rupa, İran’ın Anlaşma ihlallerine neredeyse 
tepkisiz kalarak gerilimi tırmandırmamış-
tır. E3 ülkelerinin son iki yıl içerisinde “tetik 
mekanizması”nı başlatma kararı ise Avrupa 
tarafından gelen en olumsuz adımdır. Söz 
konusu mekanizma, Anlaşma’yı imzalayan 

Emine Gözde Toprak 

GÖRÜŞ 
12.03.2021

Avrupa İran’a Yönelik  
Tutumunu Değiştiriyor mu?

Avrupa’nın Nükleer Anlaşma’ya yönelik verdiği mesaj, 
İran aleyhine değişmiş gibi görünmektedir.
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ülkeler arasındaki ihtilafı çözmek için oluş-
turulmuş bir araçtır. Bu mekanizma dâhi-
linde ihtilaf çözülemezse dosya Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ha-
vale edilir. Bu durum, BMGK’nin İran yaptı-
rımlarını otomatik olarak uygulamaya baş-
lamasıyla sonuçlanabilir. Yine de Avrupalı 
diplomatlar, Avrupa’nın hedefinin BMGK 
yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymak 
olmadığının altını çizerek yapıcı söylemle-
rine devam etmiştir. Avrupa; gerçek amaç-
larının yaptırım uygulamak olmadığını, 
Trump’ın İran’a yönelik silah ambargosunu 
uzatma ve tetik mekanizmasını başlatma 
planını reddettiğinde kanıtlamış oldu. AB, 
ABD’nin Anlaşma’dan çekildiği için Anlaş-
ma’nın bir katılımcısı olarak kabul edilme-
yeceğini, öne sürdüğü planların hukuksuz 
olduğunu belirterek bu planların geçersiz 
olduğunu vurguladı. E3, İran’ın ültimatom-
ları ve Trump’ın baskısına rağmen yürüttü-
ğü arka kanal diplomasisi ve gerilimi düşür-
meye yönelik adımları ile Anlaşma’nın şu 
ana kadar ayakta kalmasında mihenk taşı 
rolünü üstlenmiştir. E3, perde arkasındaki 
diplomatik çalışmanın yanı sıra, kamuoyu-
na verdiği demeçlerle Nükleer Anlaşma’ya 
dönüş için Trump yönetimine çağrıda bu-
lunmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’nın, 
Anlaşma’yı kurtarma yönünde arzu ve iste-
ğe sahip olduğu fakat Trump yönetiminin 
ödün vermeyen tutumu dolayısıyla bunu 
yapacak kapasitesinin olmadığı görülmüş-
tür. Bu nedenle Avrupa, son iki yıldır sadece 
ABD ile İran arasında her an patlak verecek 
muhtemel krizi ertelemekle yetinmiş oldu. 
Bu kriz; ABD’nin İran’dan, İran’ın balistik 
füzeleri ve bölgesel politikalarını müzakere 
edeceği yeni bir anlaşma talep ettiği sürece 
çok yakın.

E3 Ülkelerinden  
İran Karşıtı Hamle

Görüldüğü gibi E3, anlaşmazlıkları çözmek 
için barışçıl ve diplomatik bir çözüm yolunu 
benimsemiş ve Trump’ın Anlaşma’dan çekil-
mesinden bu yana, retorik olarak da İran’ın 
yanında yer almıştır. Avrupa’nın İran’a karşı 
attığı yapıcı adımlar, Trump’ın uluslararası 
hukuka aykırı ve barışı tehdit eden mak-

simum baskı politikasının bir sonucudur. 
Fakat Washington, Biden’ın seçilmesiyle 
birlikte iyi niyet göstermeye, güven inşa 
edici adımlar atmaya başlamışken Tahran’ın 
Anlaşma’yı ciddi ölçüde ihlal etmeye devam 
ettiğini gören E3’ün duruşunun hem reto-
rikte hem de pratikte değişmeye başladığı 
görülmektedir. Örneğin E3, Washington’ın 
iyi niyet adımlarını memnuniyetle karşı-
larken ABD’nin Anlaşma’nın ihyası için 
öne sürdüğü koşulları ve daha da önemlisi 
Anlaşma’nın dışında olduğu ve yükümlü-
lüklerini tamamen ihlal ettiğini görmezden 
gelmektedir. Öte yandan E3, Tahran’ın An-
laşma’yı ihlal etmesi konusundaki kamuoyu 
söylemlerini de artırmış ve Zarif ’in şubat 
başında AB’ye sunduğu ara buluculuk tek-
lifini dikkate almamıştır. Bunun yerine E3, 
İran üzerindeki baskılarını açıktan artır-
maya devam etmektedir. Hem ABD hem de  
E3 ülkelerinden gelen basın açıklamalarının 
transatlantik ilişkilerin sağaltılması ve can-
landırılması yönünde olduğu görülmekte-
dir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 
5 Şubat’ta E3 ile yaptıkları ilk resmî görüş-
menin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa 
ülkeleriyle İran konusunda oldukça verimli 
bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve transat-
lantik ilişkilerin önemini vurguladı. Birleşik 
Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab da 
ABD ve E3 ülkelerinin, İran’ın oluşturduğu 
nükleer tehditle başa çıkmada ortak çaba-
larının önemine vurgu yaptı. 18 Şubat’ta 
ABD-E3 arasında yapılan toplantının ardın-
dan ortak basın açıklaması yapan E3, İran’ın 
ihlallerini endişe ile takip ettiklerini belirtip 

İran’ı Anlaşma’daki yükümlülüklerini uygu-
lamaya davet ederken ABD’nin İran ile dip-
lomasiye geri dönme niyetini memnuniyetle 
karşıladıklarını belirtmekle yetindi.

E3 ülkeleri, mart başında İran’a yönelik 
daha somut ve olumsuz bir adım attı. Bir-
leşik Krallık, Fransa ve Almanya, 1-5 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen UAEA Yöne-
tim Kurulu Olağan Toplantısı’nda Nükleer 
Anlaşma’yı ihlal etmekle suçladıkları İran 
aleyhinde karar çıkarmak için girişimde bu-
lundu. Her ne kadar bu plan geri çekilmiş 
olsa da Tahran yönetiminden bu hamleye 
sert tepki geldi. UAEA Yönetim Kurulunda 
alınacak herhangi bir olumsuz kararın BM-
GK’nin gündemine taşınması ihtimali göz 
önüne alınırsa Tahran’ın bu sert kararı daha 
iyi anlaşılabilir. Çünkü konunun BMGK’nin 
gündemine taşınması, diplomasinin nere-
deyse sona ermesi anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak Trump’ın Anlaşma’dan tek 
taraflı çekilip İran’a yönelik sert ve agresif 
yaptırımları uygulamaya başlaması transat-
lantik gerginliği artırmıştı. Birleşik Krallık 
Başbakanı Boris Johnson bu adımı “hata” 
olarak nitelemişti. Ancak son zamanlarda, 
yukarıda da işaret edildiği gibi E3’ün An-
laşma’ya yönelik verdiği mesaj, İran aley-
hine değişmiş gibi görünmektedir. Avrupa, 
ABD’nin hâlâ Anlaşma’nın bir tarafı olma-
dığını hatırlamalı; sadece İran’a değil tüm 
taraflara ihlalleri konusunda baskı kurmalı-
dır. Ayrıca hem ABD hem de İran’ın senkro-
nize bir şekilde taviz verebileceği ortak bir 
zemin bulmalıdır. İ
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fran-
cis’in Irak’a yaptığı tarihî ziyaret, 8 Mart 
Pazartesi günü sona erdi. Koronavirüs sal-
gınının dünya genelinde yayılmasının ardın-
dan Papa’nın ilk yurt dışı gezisi sayılan bu 
ziyaret, Iraklılar ve Irak’ın birçok komşusu 
tarafından olumlu karşılanırken bu duru-
mun belki de tek istisnası İran oldu. Nitekim 
tarihî ziyaretle ilgili haberler, İran medya-
sında pek fazla yer bulamadı. Ziyaretle ilgili 
medyada paylaşılan sınırlı haberlerde ise bu 
seyahatin Kasım Süleymani’nin “kahraman-
lıkları” sayesinde mümkün olduğu vurgu-
landı ki bu söylem de İran’ın memnuniyet-
sizliğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle 
bazı yorumcular ziyaretin Tahran’da, İran’ın 
Irak’taki nüfuzunu zayıflatabileceği yönün-
de endişelere neden olduğunu öne sürüyor.

İran’ın Kaygılanmasının 
Nedenleri

Papa’nın seyahatinden birkaç gün önce 
Irak, İran destekli milislerin ABD güçlerine 
ve üslerine yönelik saldırılarının artmasına 
sahne oldu. Bu saldırıların açık amacı yeni 
ABD yönetimine Nükleer Anlaşma’ya geri 

dönmesi ve yaptırımları kaldırması veya en 
azından azaltması için baskı yapmak olsa da 
bazı uzmanlar, bu saldırıların yoğunlaşma-
sının nedeninin Papa’yı yapacağı seyahatten 
vazgeçirmek veya seyahati ertelemeye zor-
lamak olduğuna dikkat çekti. Bazı uzman-
ların bu şekilde bir değerlendirmede bulun-
masıyla ilgili birkaç neden öne sürülebilir.

1. Irak Başbakanı’nın  
Konumunu Güçlendirmek

ABD ve Körfez müttefikleri ile yakın ilişki-
leri olan Mustafa Kazımi’nin, mayıs ayında 
başbakan olarak seçilmesinin İran’ın zorun-
lu olarak kabul ettiği bir durum olduğu her-
kesçe bilinmektedir. Zira Tahran’a yakın bazı 
çevreler Kazımi’yi, ülkenin İstihbarat Teşki-
latı başkanı olarak görev yaptığı dönemde 
Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühen-
dis’e yapılan suikastın sorumlusu olarak it-
ham etmişti.

Kazımi, geçtiğimiz aylarda yasa dışı milis 
grupların etkinliklerini azaltmak ve Irak’ta-
ki rollerini sınırlandırmak için bazı adımlar 
attı. Aynı zamanda yetkisini daha etkili bir 
biçimde kullanarak yasa dışı silahları topla-
maya ve hukukun üstünlüğünü tesis etmeye 
çalıştı. Bu sürede birkaç kez milis gruplara 
karşı geri adım atmak zorunda kaldığı du-
rumlar olsa da bunun taktiksel olduğu ve 
Kazımi’nin hedefinde kararlı olduğunu söy-
lemek mümkün.

Papa’nın Irak ziyareti Kazımi başbakan ol-
madan önce planlanmıştı. Ancak İran açı-
sından mevcut salgın şartları ve Irak’taki 

güvenlik sorunları devam ederken Irak Baş-
bakanı’nın ziyaretin gerçekleştirilmesinde 
ısrarcı olması, parlamento seçimleri yakla-
şırken Kazımi’nin kendi konumunu güçlen-
dirmek istemesiyle ilgilidir. Bu ziyaret aynı 
zamanda İran’ın Irak’taki nüfuzunu azalt-
mak için Kazımi’ye hem ülke içinde hem de 
uluslararası alanda desteği artıracaktır. İran, 
Kazımi’yi geçici bir başbakan olarak görü-
yor. Dolayısıyla İran Papa’nın yaptığı ziya-
retin Kazımi’nin ekim ayında gerçekleşecek 
seçimleri kazanarak iktidarda kalmasında 
etkili olabileceğinden dolayı endişelidir.

2. Kum İlim Havzasının 
Zayıflaması

Papa Francis’in son yıllarda Sünni dinî lider-
lerle sık sık görüştüğü göz önüne alındığında 
Irak’a yaptığı ziyarette büyük Şii din adamı 
Ayetullah Ali Sistani ile görüşmesi şaşırtıcı 
olmasa da iki dinî liderin bir araya gelme-
sinin İran’ı memnun etmediği açıktır. Bu 
hoşnutsuzluk, İran medyasının Sistani için 
kullandığı unvanlarda da görülebilir. Söz 
konusu medya, İran da dâhil olmak üzere 
çeşitli ülkelerde en çok takipçisi olan Sistani 
için “taklit mercilerinden biri” veya “Iraklı 
taklit merci” ifadelerini kullandı.

Necef İlim Havzasının yaklaşımı Kum İlim 
Havzasının yaklaşımından farklıdır. Sista-
ni, İran’ın Irak’a müdahalesiyle ilgili hiç-
bir zaman açık bir beyanatta bulunmamış 
veya İran’ı bu açıdan eleştirmemiştir. Buna 
rağmen Irak konusunda İran’la tamamen 
farklı bir yaklaşım göstermiştir. Sistani, Ve-
layat-i Fakih teorisini kabul etmemekte ve 
onun yerine “Velayet-i Ümmet” çağrısında 
bulunmaktadır. Siyasal İslam’a karşıdır ve 
hükûmetin dinî değil sivil temeller üzerinde 
kurulması gerektiğine inanmaktadır. Ayrı-
ca İran’a yakın bir siyasetçi olan Adil Abdul 
Mehdi’nin istifasına ve mevcut hükûmetin 
kurulmasına yol açan Iraklı gençlerin Ekim 
2019’daki ayaklanmasını desteklediğini de 
unutmamak gerekir. Öte yandan bazı aşırı-
lık yanlısı yetkililerin kendisiyle görüşme ta-
lebini reddetmesi de bu bağlamda değerlen-
dirilebilir. Nitekim en son örnek, İran Yargı 
Başkanı ve kendisinden Hamenei’nin yerine 
geçecek isim olarak bahsedilen İbrahim 
Reisi’yle görüşmeyi kabul etmemesi oldu.  

Dr. Muhammed Abdulmecid 

GÖRÜŞ 
13.03.2021

Papa’nın Irak Ziyareti  
ve İran
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Sistani daha önce Mahmud Haşimi Şahrudi, 
Kasım Süleymani ve Mahmud Ahmedinejad 
ile görüşmeyi de reddetmişti.

İran, Sistani’nin benimsediği yaklaşımı ve 
izlediği politikaları kendisi için bir tehlike ve 
çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak değer-
lendiriyor. Bu nedenle İran’da zaman zaman 
Sistani’ye yönelik ağır eleştirilerin yöneltil-
diği görülüyor. Birkaç ay önce yaşanan son 
örnekte Devrim Rehberi’nin Keyhan gaze-
tesindeki temsilcisi olan Hüseyin Şeriatme-
dari, Sistani’yi Birleşmiş Milletlerden Irak’ta 
yapılacak seçimleri izleme talebinden dolayı 
şiddetle eleştirmişti.

İran’ın Papa-Sistani görüşmesinden rahat-
sızlık duymasının nedenleri birkaç başlık 
altında toplanabilir: İran’a göre bu görüşme, 
İran Devrim Rehberi’ne karşı Sistani’nin Şii 
dünyasının dinî lideri olarak konumunun 
desteklenmesi anlamına geliyor. Zira İran 
medyası Hamenei’den her zaman tüm Müs-
lümanların lideri olarak bahseder. Görüşme 
ayrıca Papa açısından Necef İlim Havzasının 
Kum İlim Havzasından üstün olduğu anla-
mına gelebilir. İran, bu görüşmenin etki-
sinde Şiiler arasında Necef ekolünün Kum 
ekolüne karşı güçlenmesine yol açabilece-
ğinden ve böylece İran’ın bölgedeki nüfu-
zunun olumsuz etkilenebileceğinden dolayı 
kaygı duyuyor.

3. Irak ve İsrail İlişkilerinin 
Normalleşmesi

İran, Papa’nın Hz. İbrahim’in doğduğu yer 
olarak kabul edilen Ur kentine yaptığı ziya-
retinin ve İbrahimî dinlere mensup insanla-
rın barış ve huzur içinde bir arada yaşama-
ları gerektiği vurgusunun, İsrail ile ilişkileri 
normalleştirmesi için Irak’a üstü kapalı bir 
çağrı olduğuna inanmaktadır. İranlı yetki-
lilere göre seyahatin açıklanmayan amacı, 
Irak’ı İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye 
başlayan devletler kafilesine katmaya çalış-
maktır.

Aslında bir süredir Irak’ta, İran’ın nüfuzuna 
karşı gelme gerekçesiyle İsrail’le diplomatik 
ilişkilerin kurulması gerekliliğine dair tar-
tışmalar yapılıyordu. Bunun yanında bazı 
yetkililerin de İsrail’e yaptığı ziyaret iddia-
ları gündemde yer aldı. Eski Başbakan Yar-
dımcısı Baha Araci’nin geçen ekim ayında 
yaptığı bir açıklamada Bağdat ve Tel Aviv 
arasında barışın tesis edilmesi için gereken 
tüm şartların müsait olduğunun altını çiz-
mesi ve “İsrail’le ilişkileri normalleştirme 
kararı Bağdat’tan değil Necef’ten açıklana-
bilir.” ifadesi de bu açıdan önemlidir. Ayrıca 
Papa’nın İsrail semalarından geçerken İsrail 
Cumhurbaşkanı’na yolladığı sembolik me-
saj da dikkate şayandır. Dolayısıyla tüm bu 
gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde 

İran’ın bu konudaki endişelerinin yersiz ol-
madığını söylemek mümkün.

Irak ve İsrail arasında kurulacak diplomatik 
ilişkilerin, İran’ın bölgedeki nüfuzunu ge-
nişletme projesine büyük bir darbe vuracağı 
açık. Görüşmede Sistani’nin “işgal altındaki 
topraklarda Filistin halkının çektiği eziyet-
leri” vurgulaması, İranlıların iddiası aksine 
İsrail ile ilişkileri normalleştirme planının 
Sistani tarafından reddedilmesi anlamına 
gelmiyor. Tam tersine söz konusu ifade “iki 
devletli çözümün” dolaylı kabulü olarak yo-
rumlanabilir.

İran’ın Irak’taki Nüfuzu 
Azalıyor mu?

Son iki yılda İran’a yakın hükûmetlerin ba-
şarısızlığı ve Tahran’a bağlı örgütler ve grup-
ların yaptığı yolsuzluklar ve rant sağlama ça-
baları nedeniyle İran, Iraklı Şiiler arasındaki 
toplumsal desteğini büyük ölçüde kaybetti. 
Buna rağmen ağır ve yarı ağır silahlarla do-
nanmış İran’a bağlı onlarca yerli Şii örgüt, 
ülkedeki faaliyetlerini sürdürmektedir. Üs-
telik birçok İran yanlısı siyasi parti ve grup 
da Irak siyasetinde etkinliğini korumaya 
devam etmektedir. Dolayısıyla İran karşıtlı-
ğının Irak’ta yükselmesine ve Papa’nın yap-
tığı ziyaretin de bu durumu desteklemesine 
rağmen İran’a bağlı milis örgütlerin elindeki 
silahlar durduğu sürece İran’ın bu ülkedeki 
nüfuzunun zayıfladığını söylemek pek isa-
betli olmayacaktır.

Görünen o ki mevcut durumda Papa’nın ger-
çekleştirdiği ziyaret, Başbakan Kazımi’nin 
halk desteğiyle beraber bölgesel ve uluslara-
rası destekten yararlanarak hukukun üstün-
lüğünü tesis etme ve milis güçlerin etkinliği-
ni azaltma yönündeki planlarını gerçekleş-
tirmek için bir fırsat oluşturmuştur. Başka 
bir ifadeyle bu doğrultudaki politikalarını 
uygulamada ne kadar başarılı olabileceğini 
görmek için gözler Kazımi’ye çevrilmiştir. 
Buna rağmen milis örgütlerle mücadele ko-
nusunda uluslararası camiada bir kararlılı-
ğın olmamasının bu yöndeki çabaları zorla-
yacağını da unutmamak gerekir. İ



21İRAM BÜLTEN  |  MART 2021

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 9-11 
Mart tarihleri arasında Körfez monarşilerini 
ziyaret etti. Lavrov, ziyaretlerinde ikili iliş-
kileri geliştirmek ve Basra Körfezi’nde ortak 
güvenlik sisteminin kurulmasını gündeme 
getirmek gibi iki konu üzerine yoğunlaştı. 
Ziyaretine Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
(BAE) başlayan Lavrov, “Bu ziyaret, Ara-
bistan Yarımadası’ndaki monarşilerle ikili 
siyasi diyaloğun önemli bir bileşeni olacak.” 
açıklamasında bulundu.

BAE ziyaretinde Lavrov; BAE Veliaht Prensi, 
Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı, 
Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Da-
nışmanı’yla bir araya geldi. Görüşmelerin 
ardından basın açıklaması yapan BAE Dı-
şişleri Bakanı Abdullah bin Zaid el-Nehyan, 
“Rusya güvenilir bir dost ve bizim ortağı-
mızdır. Rusya ile iş birliği stratejik öneme 
sahiptir. Terörizmle mücadelede ve gıda gü-
venliği gibi konularda koordinasyon içinde-
yiz.” değerlendirmesinde bulundu. el-Neh-
yan, Rusya’nın Suriye pozisyonuna paralel 
bir açıklamada bulunarak Suriye’ye yöne-
lik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması 
gerektiğini, yaptırımların Şam’la diyaloğu 

engellediğini, Şam yönetiminin bölgesel 
aktörlerle ilişkilerini normalleştirerek Arap 
Ligi’ne geri dönmesi gerektiğini belirtti.

10 Mart’ta Suudi Arabistan’a kısa bir ziyaret 
gerçekleştiren Lavrov, Suudi Arabistan’ın 
üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. 
Görüşmelerin ardından Suudi mevkidaşı 
Faysal bin Ferhan el-Suud ile ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Lavrov’un Suu-
di Arabistan ziyareti OPEC+ çerçevesinde 
enerji alanındaki iş birliğinin sürdürülmesi 
ve askerî-teknik iş birliğinin geliştirilmesi 
yönündeydi. Suudi Arabistan’ın güvenlik ve 
dış politikasındaki en önemli konulardan 
biri olan Yemen konusunda ise Rusya daha 
dengeli bir tutum sergiledi. Suudi Bakan, 
Husilerin İran’dan edindikleri balistik füze 
ve İHA’larla Suudi Arabistan’a yönelik saldı-
rılarının sadece ülkesine değil uluslararası 
enerji güvenliğine de tehdit oluşturduğunu 
ve bu tehdidi bertaraf etmek için her türlü 
önlemi alacağını açıklarken Lavrov, sivillere 
yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu-
nu ifade edip Husilere ve onu destekleyen 
İran’a yönelik doğrudan eleştirilerden ka-
çınarak çatışmaların çözümü için Yemen 
ve Yemen dışındaki tüm tarafları diyaloğa 
davet etmekle yetindi.

Ziyaretinin son durağı olan Katar’da Lav-
rov hem Katarlı yetkililerle hem de Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’yla bir araya geldi. Doha’da yapılan 
Türkiye-Rusya-Katar üçlü görüşmesinin ana 
konusu Afganistan ve Suriye’ydi. Lavrov, 
Afganistan barış süreciyle ilgili Rusya’nın 

Katar’a veya herhangi bir başka ülkeye ra-
kip olmadığını açıkladı. Katar Dışişleri 
Bakanı Abdülrahman el-Tani ise Rusya’nın 
18 Mart’ta Moskova’da düzenlenecek olan 
Afganistan için barış istişaresine Katar’ı da 
davet ettiğini açıkladı. Rusya’nın ev sahipli-
ği yapacağı toplantıya ABD’nin, Çin’in, Pa-
kistan’ın, Afgan hükûmetinin ve Taliban’ın 
katılması bekleniyor.

Doha’da alınan bir diğer kararsa Suriye 
krizinin çözümüne ilişkin Türkiye-Rusya 
görüşmelerine Katar’ın da katılacak olma-
sıydı. El-Tani, Türkiye ve ardından da Rus-
ya’da düzenlenmesi planlanan üçlü istişare 
toplantılarının düzenli olarak sürdürülme-
si gerektiğini söyledi. Ayrıca Çavuşoğlu, 
“Şam yönetimi Suriye’deki krizin çözümü 
için daha yapıcı bir tutum göstermeli.” açık-
lamasında bulunarak Rusya’ya, iş birliğine 
ve Suriye krizinin çözümüne dair yeni bir 
sürecin başlatılabileceği mesajını vermiş 
oldu.

Sonuç olarak Rusya, Arap ülkelerine İran’la 
normalleşme önerisinde bulunmuş olsa 
da Lavrov’un Körfez monarşilerine yapmış 
olduğu ziyaretin asıl amacı, söz konusu 
ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek ve Su-
riye, Libya ve petrol fiyatları gibi somut ko-
nularda ortak hareket etmektir. Lavrov’un 
ziyaretleri sonucunda Rusya; Suriye konu-
sunda BAE’nin desteğini sağlamış, İran’ın 
dışarıda kaldığı Türkiye ile Katar’la yeni 
bir diplomatik süreç başlatarak Suriye’deki 
ortaklarının sayısını artırmıştır. İhracatının 
önemli bir bölümü enerji güvenliği ve yük-
sek petrol fiyatlarına bağlı olan Rusya bu 
konuda Suudi Arabistan’ın desteğini ala-
bilmiştir. Bunun karşılığında ise Joe Biden 
yönetimiyle ciddi sorunlar yaşayan Suudi 
Arabistan’a askerî-teknik alanda iş birliği 
sunmuştur. Lavrov, Suudi Arabistan Veli-
aht Prensi Muhammed bin Selman’a ABD 
ile sorun yaşaması durumunda, Rusya’yla 
yakınlaşabileceği bir manevra alanı öner-
miştir. Aynı zamanda Rusya bu ziyaretler-
le Orta Doğu’daki ilişkilerin İran’la sınırlı 
olmadığını, bölgedeki sorunların çözümü 
için Türkiye ve Arap ülkeleriyle yakınlaşa-
bileceğini ve buna da çok istekli olduğunu 
göstermiştir. İ

Dr. Sabir Askeroğlu 

HABER ANALİZ 
13.03.2021

Sergey Lavrov’un  
Körfez Turu
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Başlangıcından bu yana Kosovalıların İran 
ile etkileşimi ekonomik veya siyasi olmaktan 
çok ideolojik ve dinî olmuştur. Seküler bir 
Müslüman çoğunluktan oluşan Kosova’da 
çok sayıda tarikat mensubu bulunmaktadır. 
Kosova’daki tarikat mensuplarının ehlibeyt 
taraftarları olarak tanınmaları sebebiyle 
Belgrad’daki1 İran İslam Cumhuriyeti ma-
kamları dikkatlerini Kosova’ya çevirmiştir. 
1979’da meydana gelen İslam Devrimi’nin 
ardından yeni sistemin yerleşmesinden son-
ra bu dikkat daha da artmıştır. Belgrad’daki 
İran Elçiliğine bağlı kültür merkezi, dinî 
literatürü ve siyasal İslamcı eserleri Sırpça-
ya tercüme etmeye başlamış ve bu eserleri 
Kosova’nın geneline dağıtmıştır. Ayrıca bu 
Merkez, kültürel faaliyetlerinin bir parçası 
olarak “Nur” adlı Sırpça bir kültür dergisi ya-
yımlamaya başlayıp bütün tekke ve şeyhlere, 
aynı şekilde Kosova ve Makedonya’nın Müs-
lüman entelektüellerine bu dergiyi gönder-
miştir. Nur dergisinin dört sayısı Arnavutça 
olarak da yayımlanmıştır. Bu kültür dergi-
sinde Murtaza Mutahhari, Muhammed Hü-
seyin Beheşti, Muhammed Cevad Bahüner 
gibi yazarların Şiilik eğilimli dinî yazılar da 

yer almıştır. Kosova’nın cami ve tekkelerinin 
dinî liderlerinin popüler ve basit söylemle-
rinden farklı olarak İranlı dinî düşünürlerin, 
Kosovalıları eğitme amacı taşıyan bu dergi-
de yer alan söylemleri, daha sofistike ve fel-
sefi bir görünüme sahip olmuş ve Kosova’da 
birçok Müslüman, İslam dininin Şii anlatı-
sına ilgi duymaya başlamıştır. Şiiliğe en çok 
ilgi duyanlar, İslamcı eğilimleri ve düşün-

celeri olan ve Müslümanların yaşamlarını 
şeriata göre düzenlemek isteyen kişilerdi. 
Bu kişilerin ideolojik eğilimleri, İran İslam 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Hu-
meyni tarafından ifade edilip uygulandığın-
dan bazı Kosovalılar, Humeyni’nin ideoloji-
sini kendilerine yakın bulup Şiiliği benimse-
di. Bugün Prizren’de2 bir ailenin Ayetullah 
Humeyni’ye saygı çerçevesinde “Humeyni” 
soyadını taşıyor olması bu anlamda kayda 
değer bir örnektir.

Şiiliği benimseyen Kosovalılar, sayıları çok 
olmasa da Belgrad’daki İran İslam Cumhu-
riyeti Elçiliği ile ilişkiler kurmayı başarmış 
ve Şiilik ile Humeyni’nin İslamcı ideolo-
jisinin Kosova’da yayılımı ve teşkilatlan-
ması için mali destek bulabilmiştir. Şiiliği 

benimseyen Kosovalılar, 1990’lı yıllarda 
Prizren’de yaşayan Sünni gruplar ve tarikat 
mensupları için çeşitli sorunlar yaratmıştır. 
Örnek olarak dönemin gazetelerinde Ko-
sovalı Şiilerin Prizren’de bir camiyi şiddet 
yoluyla zapt etmeye çalıştığı yer almaktadır. 
Ancak Şiiler, cami cemaatinin tepkisiyle 
karşılaştıklarından camiyi zapt edememiş 
fakat bu girişim Şiilerin, dönemin medya-
sında görünür olmalarını sağlamıştır. Şiiler 
böylece kendilerinin Kosova’da ayrı bir dinî 
grup olduklarını kabul ettirebilmek adına 
kendi eğilimlerini ifade edebilmiştir. O za-
manlar küçük bir dinî grup olan Kosovalı 
Şiiler, 1999 Kosova Savaşı’nın sonuna kadar 
yalnızca Şii ibadet ve ritüellerinin düzen-
lenmesine odaklanan sessiz faaliyetler ger-
çekleştirmiştir. Ayrıca İranlılar, Sırp askerî 
kuvvetlerine karşı yapılan savaşta, Kosova 
Kurtuluş Ordusuna yardım etmek istedik-
lerini belirtmiş ancak eldeki kanıtlara göre 
bu Ordunun liderleri, İran’dan gelecek mali 
ve askerî yardımı kabul etmemiştir.3 İran-

lılar, savaşın bitmesinin hemen ardından 
bu sefer insani yardım kuruluşu İran Kızı-
layı (Hilal-i Ahmer) aracılığıyla Kosova’ya 
gitmiştir. Bu İranlı kuruluş, insani yardım 
dışında Priştine’de4 2000 yılından sonra bir 
de diş kliniği açmıştır. Ancak bu klinik dahi 
Kosovalılardan yeterli desteği alamayarak 
kısa süre içinde ülkeden çekilmiştir. Daha 
sonra İranlılar, Yurt Dışı Okullar Kurumuna 
(Organization of Madrassas Abroad/Saz-
man-e Medares-e Harec ez Keşver) bağlı 
olan Kur’an Kültür Derneği (Cultural Asso-
ciation of the Qur’an) adlı bir başka kuru-
luşla faaliyetlerine 2007 yılına kadar devam 
etmiştir. Bu Dernek, 2007 yılı sonrasında 
el-Mustafa Üniversitesinin temsilciliğini 
üstlenmiştir. Derneğin hedefleri arasında; 

Liridona Berkolli 

GÖRÜŞ 
19.03.2021

Kosova’da İran’ın ve 
Şiiliğin Varlığı

Ayetullah Humeyni’nin Şiilik yorumu ve İslamcı 
ideolojisi, başlangıçta Kosovalıların dikkatini çekmiş 
olsa da bugünlerde Kosova’da gözle görünür bir Şia 
etkisi bulunmamaktadır.
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Kur’an eğitimi vermek, İslam ve Şiilik hak-
kındaki kitapları tercüme etmek ve basmak 
ile Prizren şehrindeki Şii cemaatin teşkilat-
lanmasını sağlamak vardı. Kur’an dersleri 
camilerdeki imamlar tarafından veriliyor ve 
imamlara bu iş için Dernek tarafından maaş 
ödeniyordu. Bu derneğin başka bir hedefi 
de Kosova’daki tekke ve dervişlere ulaşmak-
tı. Tekke ve dervişlere Şii literatürünü ulaş-
tırmanın yanında Dernek, bazı şeyhlerle de 
sürekli bir iletişim kurdu. Ancak özellikle 
Prizren, Yakova ve Rahofça gibi şehirlerdeki 
şeyhlerin bazılarıyla yapılan görüşmelerde 
İran’ın İslamcı anlatısının veya Şiiliğin her-
hangi bir etkisine rastlanmamıştır.

Uluslararası arenada Sünni-Şii savaşı olarak 
algılanan Suriye İç Savaşı’nın 2012’de patlak 
vermesinden sonra özellikle Selefi eğilimle-
ri olan din adamları, Şiileri hedef tahtasına 
oturttu. Şiilere karşı Selefi söylemle birlik-
te tekke ve tarikat mensuplarının radikal-
leşmesi, Kosova’da güvenlik meselesinin 
tırmanmasıyla sonuçlandı. Bu yüzden Ko-
sova Devleti, Müslümanlara ait birçok dinî 
ve kültürel kuruluşu kapatma kararı aldı. 
Kapatılan kuruluşlar arasında Kur’an Kül-
tür Derneği ve Ehlibeyt Dinî Kurumu (Ahl 
al-Bayt Religious Association) da vardı. 
Kosova’daki devlet yetkilileri ayrıca Kur’an 
Kültür Derneğinin İranlı yöneticisinin de 

Kosova’dan ayrılmasını talep etti. Daha önce 

belirtilen görüşmelere dayanarak Kur’an 

Kültür Derneğinin Kosova’daki bütün faa-

liyetlerini durdurduğu ancak Ehlibeyt Dinî 

Kurumunun Kosovalı Şiilerin camisi olarak 

faaliyetine 2019’dan beri devam ettiği ifade 

edilebilir. Kosova’daki Şiilerin sayısına dair 

bir istatistik olmamakla beraber sayılarının 

elliyi geçmediği söylenebilir. Gözlemleri-

mize göre Kosova’daki Şiiler, tek bir kurum 

veya kuruluşun altında değil birbirinden 

ayrı iki veya üç grup altında faaliyet gös-

termektedir. Bu Şiilerden bazıları tarikat 

geleneklerine dönmüş, bazıları da artık Şii 

olarak tanımlanmak istememektedir. Med-

yada Kosova Şiiliğinin en bilinen sesi Prişti-

ne’de faaliyet gösteren Naim Frashëri Araş-

tırma Enstitüsü Başkanı Ikballe Huduti’dir. 

Huduti, sosyal medyada sarf ettiği Kudüs 

Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldü-

rülmesine karşı öfkeli ve ABD’den intikam 

alınmasını talep eden ifadeleri yüzünden 

yargılanmaktadır.

Humeyni’nin Şiilik yorumu ve İslamcı ide-

olojisi başlangıçta Kosova’ya daha sofistike 

bir söylemle gelmiş ve bazı Kosovalıların 

dikkatini çekmişse de hâlihazırda Koso-

va’da görünür bir Şia etkisi bulunmamak-

tadır. Vahhabi ideolojinin varlığı, Kosova 

İslam Topluluğunun (Islamic Community 

of Kosovo) Şiilere hoşgörüsüzlüğü ve Ko-

sova resmî makamlarının ülkenin güvenliği 

ile ilgili endişeleri gibi faktörler, Kosova’da 

İran ve Şia etkisinin azalmasının temel ne-

denleri olarak görülebilir. Ayrıca Kosova’da 

Türk tasavvuf söyleminin güçlenerek Şii-

liğin felsefi-irfani anlatısının yerini aldığı 

ileri sürülebilir. Kosova’da İran’ın İslamcı 

anlatısının zayıflamasında Mısır’daki Müs-

lüman Kardeşler Örgütünün İslamcı söy-

leminin Kosova’da yayılmasının da önemli 

bir rolü olmuştur. Müslüman Kardeşlerin 

İslamcı anlatısı, bugün çoğunluğu imam 

veya öğretmen olarak Kosova’daki medrese 

ve ilahiyat fakültelerinde çalışan ve özellikle 

Mısır olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde 

eğitim görmüş Kosovalılar aracılığıyla ülke-

ye gelmiştir. İ

1  Sırbistan’ın ve Yugoslavya Federal Cumhuriye-
ti’nin başkenti.

2  Kosova ve Batı Balkanların batısındaki en eski 
yerleşim yerlerinden biri.

3  2000 yılında Jakup Krasniqi (Kosova Kurtuluş 
Ordusu Sözcüsü) İran Devlet Televizyonuna yap-
tığı açıklamada Kosova Kurtuluş Ordusunun Batı 
yöneliminin İran’ın yardımının geri çevrilmesinin 
temel nedeni olduğunu iddia etmişti.

4  Kosova’nın başkenti
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Moskova, 18 Mart Perşembe günü Afganis-
tan barış görüşmelerine ev sahipliği yap-
tı. Bir gün süren zirveye Rusya ile birlikte 
zirvenin ana aktörleri olan ABD ve Çin’in 
yanı sıra Pakistan ve Katar’dan temsilciler 
de iştirak etti. İran, davet edilmiş olmasına 
rağmen zirveye katılım göstermedi. İran Dı-
şişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 22 
Şubat’ta ülkesinin Moskova Zirvesi’ne davet 
edildiğini teyit ederek katılıp katılmama 
konusunda henüz bir karar vermediklerini 
söylemişti. Tahran’dan Moskova Zirvesi’ne 
neden temsilci göndermediğiyle ilgili he-
nüz resmî bir açıklama gelmedi. Zirvede 
Kabil yönetimi ve Taliban heyetinin yanı 
sıra Afganistan’ın önde gelen siyasi figür-
leri de hazır bulundu. Zirvenin ev sahibi 
sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganis-
tan’daki güvensizliğin, bölgede uyuşturucu 
kaçakçılığını ve DEAŞ da dâhil olmak üzere 
radikal grupların büyümesini artırarak böl-
ge güvenliğini tehdit ettiğini” söyledi. ABD 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
ise “Moskova Zirvesi’nin Afgan barış süre-
cini desteklemeye yönelik tüm uluslararası 

çabaları tamamladığı ve uluslararası top-
lumun endişelerini yansıttığı” ifade edildi. 
Zirvede söz alan Afganistan Ulusal Uzlaşı 
Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah “Sava-
şın çözüm olmadığını bir kez daha vurgu-
luyoruz. Tüm gruplar hesaplarını buna göre 
yapmalılar.” derken Taliban’ın Siyasi Bürosu 
Başkanı Molla Abdulgani Berader ateşkesin 
ancak “yeni İslami bir rejimin” iktidara gel-
dikten sonra mümkün olacağını söyledi.

Moskova Zirvesi, Joe Biden’ın iktidarı dev-
ralmasından sonra Afganistan barış gö-
rüşmelerinin hızlandırılması için atılan 
ilk adım olma özelliği taşımaktadır. ABD 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Mart’ta 
Afgan liderlere mektup yazarak barış gö-
rüşmeleri konusunda acele etmelerini iste-
mişti. Ardından ABD Özel Temsilcisi Zel-
may Halilzad; Kabil yönetimi, Taliban ve 
Afganistan’ın önde gelen siyasi liderleriyle 
ayrı ayrı görüşerek Washington’ın “barış 
planını” paylaşmıştı. Basına yansıdığı ka-
darıyla Washington’ın planı tıpkı 2001 son-
rasında olduğu gibi Afganistan’da üzerinde 
uzlaşılan yeni siyasi yapının belirlenmesin-
den önce tüm cenahların katılımıyla geçici 
bir hükûmetin oluşturulmasını öngörmek-
tedir.

Doha Anlaşması gereği ABD’nin 1 Mayıs 

2021’e kadar tüm güçlerini Afganistan’dan 

çekmesi gerekmektedir. Son günlerde Ame-

rikan basınında Biden’ın çekilmeyi ileri bir 

tarihe erteleme seçeneği üzerinde düşün-

düğüne dair haberler yer almaktadır. Fakat 

Taliban tarafından kabul edilmesi düşük 

bir ihtimal olan bu seçenek, barış sürecini 

tehlikeye atabilir. Dolayısıyla ABD için ilk 

hedef 20. yılına giren başarısız Afganistan 

Savaşı’nın ardından “onurlu bir çekilişin” 

koşullarının bir an önce sağlanmasıdır. 

Washington, Afganistan sorununu bölgesel 

ve uluslararası aktörlerden oluşan Birleşmiş 

Milletler destekli bir platforma havale et-

mek istiyor.

Zirvenin ardından açıklanan sonuç bildir-

gesinde, Afganistan’da “İslami Emirliğin” 

desteklenmeyeceği vurgulandı. ABD, Çin, 

Rusya ve Pakistan imzası taşıyan bildiride 

“Afganistan’da barışın ancak müzakereler 

çerçevesinde ortaya çıkacak siyasi bir uzla-

şıyla sağlanabileceği” belirtildi. Sonuç ola-

rak kadınlara az yer verildiği, davetli ülke 

listesinin yeterince geniş tutulmadığı gibi 

tartışmaların gölgesinde gerçekleşen Mos-

kova Zirvesi, sembolik bir anlam taşımak-

tan öteye gidemedi. Afganistan’ın siyasi ge-

leceğini belirleyen başlıkların önümüzdeki 

nisan ayında İstanbul’da başlaması planla-

nan Afganistan barış görüşmelerinde ele 

alınması beklenmektedir. Bu anlamda Mos-

kova Zirvesi, İstanbul Zirvesi’nin bir provası 

olarak değerlendirilebilir. İ

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
22.03.2021

Moskova’da Afganistan 
Barış Görüşmeleri Yapıldı

ABD, Afganistan sorununu bölgesel ve uluslararası 
aktörlerden oluşan Birleşmiş Milletler destekli bir 
platforma havale etmek istiyor.
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İran, 21 Mart’ta hicri şemsi takvime göre 
1399 yılını geride bırakarak 1400 yılına gir-
di. Devrim Rehberi Hamenei, 1400 yılının 
başlangıcı vesilesiyle yaptığı konuşmada 
yeni yılı “üretim, destek ve engellerin kal-
dırılması” sloganıyla tanımlayarak İran si-
yasetinin bir yıllık izleğini ortaya koymayı 
hedefledi. Konuşmasında; yaptırımlardan 
Nükleer Anlaşma’ya, yerli üretimden eko-
nomide iyileşmeye yönelik bir dizi hususa 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hame-
nei, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik 
mesajlar da verdi.

Bilindiği üzere 18 Haziran 2021 tarihinde 
İran halkı, 13. cumhurbaşkanını seçecek. 
Seçimlere üç aydan az bir süre kaldığı ve si-
yaset arenasında adaylara yönelik tartışma-
ların ivme kazandığı göz önüne alındığında 
Hamenei’nin konuşmasında seçimlere iliş-
kin yaptığı vurgular önem kazanmaktadır. 
Hamenei, 1400 yılını seçim yılı olarak ni-
telendirerek İran’ın 1300 yılına İngilizlerin 
desteğiyle Rıza Han diktatörlüğünde bir 
darbe ile girdiğini; 1400 yılına ise milletin 
bağımsızlığını ve iradesini temsil eden İs-
lam Cumhuriyeti ile girildiğini belirtti. Dev-

let modelinde monarşiden İslam Cumhuri-
yeti’ne geçişe atıfla yeni bir yüzyıl söylemi, 
temelde İslam Cumhuriyeti’nin cumhuri-
yetçi ayağını ön plana çıkararak halkın bir 
siyasal katılım aracı olan seçimlerle yöneti-
me katılabildiği mesajı verildi.

Seçimlere ilişkin bir diğer husus, siyasal uz-
laşıyı hedefleyen ulusal birlik vurgusu oldu. 
Hamenei, halkın etnik ve mezhepsel fark-
lılıklarının bölünmüşlüğün değil “ulusal 
birliğin” sembolü olması gerektiğinin altını 
çizdi. Zira farklılıkların yol açacağı gergin-
liklerin seçim atmosferine zarar verme po-
tansiyeli düşünüldüğünde farklı kimliklerin 
ulusal birliğe kanalize olması, bir temsiliyet 
krizinin de önüne geçecektir.

Bunların yanında Hamenei, Nevruz konuş-
masında cumhurbaşkanının sahip olması 
gereken özelliklere de değinerek bir lider 
figürü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı; dine 
bağlı, yetkin, sadık, devrimci ve cihatçı ol-
malı; adaletli olmalı ve yolsuzluğa karşı 
mücadele etmeli; İran’ın ulusal potansiye-
line ve gençliğe inanarak geleceğe umutla 
bakmalıdır. Hamenei’nin belirttiği ilk dört 
özellik, İslam Cumhuriyeti’ne ve Devrim’e 
inanan bir başkan modeli ortaya koyarken 
diğer özellikler, İran siyasetinin mevcut so-
runlarına göndermede bulunmaktadır. İran 
siyasetinin kronikleşen sorunlarından olan 
siyasal ve yönetsel yolsuzluk; yoksulluğu ge-
nişleten, ülkenin gelişmesine engel olan ve 
halkın politik güvensizliğini tetikleyen bir 
olgudur. Yolsuzlukla mücadele programla-
rıyla bu sorunun önüne geçilmeye çalışılan 

İran’da, bu alanda özellikle Yargı Erki Baş-
kanı İbrahim Reisi’nin yürüttüğü yolsuzluk-
la mücadele politikaları öne çıkmaktadır. 
Bu politikalarla Hamenei’nin takdirini ka-
zanan Reisi’nin ismi hem cumhurbaşkanı 
hem de Hamenei’nin halefi olarak geçmek-
tedir. Devrim Rehberi’nin konuşmasında 
öne çıkan diğer bir husus, Devrim’in 40. yılı 
münasebetiyle de vurguladığı gençlerin yö-
netim kademelerinde ve siyasette yer alması 
gerektiğine yönelik “gençliğe ve geleceğe 
inanma” söylemidir. Hamenei, bu söylemiy-
le hem genç bir devlet başkanına yönelik 
yaptığı çağrıları yinelemiş hem de siyasal 
sistemin istikrarını ve geleceğini güvence 
altına alacak olan gençliğe güvenini bir kez 
daha ifade etmiş oldu.

Hamenei’nin yinelenen bu mesajları bir 
yandan değişim ve dönüşümün itici gücü 
olarak gençleri siyasal aktör konumunda 
görmesi anlamına gelirken öte yandan genç 
bir devlet başkanının gençleri siyasal siste-
me bağlayan siyasal katılım araçlarıyla — 
özellikle oy verme— siyasal sisteme entegre 
etme hedefinden ileri gelmektedir. Haziran 
seçimlerine katılım oranı, siyasi arenada hâ-
lihazırda bir tartışma konusu olurken hal-
kın İslam Cumhuriyeti’nde siyasete ve yöne-
time dâhil olması, seçimler aracılığıyla yani 
konvansiyonel siyasal katılım ile mümkün-
dür. Katılım üzerinde durulmasının önemli 
nedenlerinden biri, halkın kullandığı oyu 
değersiz hissederek sandığa gitmemesi-
nin katılım biçimlerini etkilemesidir. Bu 
durum, halkın taleplerini konvansiyonel 
olmayan siyasal katılım biçimleriyle (boy-
kot, toplu yürüyüşler) ya da medya aracılı-
ğıyla postmodern katılım yollarıyla ileterek 
yönetim ile arasında toplumsal gerginliğin 
çıkmasına neden olabilir.

Sonuç itibarıyla Hamenei’nin Nevruz Bay-
ramı münasebetiyle seçimlere yönelik me-
sajlarında, halkın iradesine verilen önem ve 
devrimci, cihatçı, gençliğe inanan bir baş-
kan figürünün yanı sıra İslam Cumhuriye-
ti’nde yeni hükûmetin hâlihazırda İran’daki 
ekonomik, yönetsel ve siyasal kriz sarmalın-
dan çıkarak halka umut vadetmesi ön plana 
çıkmaktadır. İ

Esin Erginbaş

HABER ANALİZ 
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15-18 Mart tarihleri arasında Hizbullah’ın 
Lübnan Meclisindeki Grup Başkanı Mu-
hammed Raad başkanlığındaki bir heyet, 
Rusya’nın Lübnan’daki gelişmelerle ilgili 
yaklaşımını öğrenmek amacıyla Rusya Dı-
şişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Moskova’da 
görüştü. Suriye’de Rusya’yla örtülü bir müt-
tefiklik ilişkisine sahip olan Hizbullah, bu 
ilişkinin zayıflamasını istememektedir. Bu 
görüşmeden sonra Raad, Lavrov’la yapılan 
görüşmeleri ele almak ve İran’a bildirmek 
için İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Ce-
lali’yle bir araya geldi. Bu görüşmeler yapı-
lırken 17 Mart’ta İsrail Dışişleri Bakanı Gabi 
Aşkenazi ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında 
ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele almak 
üzere bir toplantı düzenlendi.

Etnik ve mezhepsel olarak parçalanmış 
olan Lübnan, yeni bir siyasi kriz ve iç savaş 
riskiyle karşı karşıyadır. Ülkede derinleşen 
sosyoekonomik çöküş, bu riski daha da ar-
tırmaktadır. Lübnan’da iç savaşın patlak 
vermesi Suriye’de Esed rejiminin yanında 
savaşan Hizbullah’ı Lübnan’a geri dönmek 
zorunda bırakabilir ve bu durum, Suriye’de-
ki güç dengelerini değiştirebilir. ABD ve 

Avrupa’nın ekonomik yaptırımları altında 
olan Şam yönetimi için Lübnan, hayati bir 
öneme sahiptir. Lübnan’da yaşanacak is-
tikrarsızlık, ciddi sosyoekonomik zorluklar 
yaşayan Şam yönetiminin sorunlarını daha 
da artıracaktır.

Rusya’nın Lübnan’daki tutumu İsrail için 
de önemli bir konudur. İsrail için Hizbullah 
bir terör örgütüdür ve İsrail, Lübnan’da ve 

Suriye’de Hizbullah’a karşı savaş içindedir. 
İsrail, Rusya’nın hiçbir şekilde Lübnan’da 
Hizbullah’la yakın ilişki kurmasını istemi-
yor. Ayrıca Hizbullah faktörünün kuvvet-
lenmekte olan İsrail-Rusya ilişkilerine de 
zarar vermesini engellemeye çalışıyor. Bu-
nunla birlikte Lübnan’ın istikrarsızlaşma-
sı İsrail için de istenmedik bir durumdur. 
Hizbullah, Lübnan’daki en organize silahlı 
örgüttür ve ülkede çıkacak bir iç savaş, Hiz-
bullah’ın daha da güçlenmesine yol açabilir. 
Dolayısıyla Suriye’de savaş deneyimi ya-
şamış bir Hizbullah’ın Lübnan’a dönmesi, 
ilerleyen zamanlarda İsrail için daha büyük 
bir sorun hâline gelebilir. Ayrıca Lübnan’ın 
karışması, İran’ın Hizbullah üzerinden 
Lübnan’da daha fazla etki kazanmasına da 
yol açabilir. Bu nedenle Lübnan’ın istikrarı 
İsrail’in güvenliği için önemlidir.

Suriye İç Savaşı’nın sona ermesi için çabala-
yan fakat istediği amaca henüz ulaşamayan 
Rusya için Lübnan’da yaşanacak olası bir 
kriz, Rusya’nın bölgedeki çıkarlarını olum-
suz etkileyecektir. Ayrıca Lübnan’da bir kriz 
çıkması durumunda söz konusu krizin nasıl 
çözüleceğine dair Rusya’nın herhangi bir 
yol haritası da yoktur. İsrail gibi Rusya da 
Lübnan’da istikrardan yanadır. Bu nedenle 

Lavrov hem 9 Mart’ta Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde eski Lübnan Başbakanı Saad Hari-
ri’yle yaptığı görüşmede hem de Moskova’da 
Hizbullah heyetiyle yaptığı görüşmede Lüb-
nan’daki istikrarın dış müdahale olmadan iç 
aktörler tarafından sağlanması gerektiğini 
belirtmiştir.

Rusya’nın Lübnan’dan öncelikli beklentisi, 
ülke içi aktörlerin ülkedeki sorunları kendi 
aralarında çözmeleridir. Fakat Rusya, ken-
disinden ara buluculuk yapması istenirse 
bu yönde de katkı yapacağını açıkça dile ge-
tirmekte ve hatta gerekirse İsrail-Hizbullah 
diyaloğuna da destek verebileceği mesajını 
vermektedir. Ancak Moskova yönetimi, 
siyasi çekişmelerin silahlı bir mücadeleye 
dönüşmesi durumunda krize müdahil ol-
maktan kaçınacaktır. İ

Dr. Sabir Askeroğlu 
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Lübnan’da istikrardan yana olan Rusya, ülkede 
tırmanan krizin Lübnan’daki siyasi aktörler 
tarafından çözülmesini istiyor.
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İran coğrafyasındaki Türk varlığı mevzu-
su, tarihî düzlemde ve günümüz İran’ında 
oldukça dikkat çekici bir konu olmuştur. 
Türkler ve Farsların, tarihin pek çok döne-
minde komşu olarak bir arada yaşamaları 
dolayısıyla mukayeseli çalışmalar yapılarak 
tarihî bilgilerin karşılıklı dikkate alınıp in-
celenmesi iki milletin; dili, tarihi ve kültürü 
açısından olmazsa olmazdır. Zira İran coğ-
rafyası, Türk tarihi açısından göz ardı edi-
lemeyecek bir coğrafyadır. Bununla beraber 
Türk tarihi dikkate alınmaksızın İran tarihi 
üzerine yapılan çalışmalar da eksik kalacak-
tır. Çünkü Türkler bu coğrafyada yaklaşık 
dokuz asır hüküm sürmüş, pek çok devlet 
kurmuş ve iki etnik kimlik arasında karşı-
lıklı dil, kültür ve tarih etkileşimleri yaşan-
mıştır. Bu etkileşimler günümüzde de de-

vam etmektedir. Zira resmî rakamlara göre 
yaklaşık otuz altı milyon ile İran’ın yaklaşık 
%43’ü Türk’tür.

İran’da Türk kimliği mevzusuna dikkatleri 
çeken araştırmacı yazar ve emekli Kıdemli 
Albay Metin Erendor, Kara Harp Okulun-
dan 1988 yılında piyade teğmen olarak me-
zun olmuştur. İstanbul, Şırnak, Erzurum, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi muh-
telif yerlerde askerlik görevi yapan yazar, 
yüksek lisans eğitimini Girne Amerikan 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümün-
de tamamlamıştır. Erendor, kıdemli albay 
rütbesindeyken 2015 yılında kendi isteğiy-
le emekli olmuştur. Türk Ordusu Tarihi, 
Suriye ve Türkmenler, Irak Türkmenleri, 
Irak Türkleri Tarihi, Kırım Türkleri, Ahıska 
Türkleri ve Azerbaycan Türkleri adlı kitap 
çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergilerde 
günlük makaleleri de yayımlanmıştır.

Kitapta İran, pek çok perspektiften ele alın-
mış İran tarihi içinde Türklerin yeri ve öne-
mi üzerinde durularak günümüz İran’ında 
yaşayan Türklerle ilgili teferruatlı bilgi veril-
miştir. Yayın, “Orta Doğu, Avrasya ve İran”, 
“Ana Hatlarıyla İran Tarihi”, “Kaçar Türk 
Devletinden Günümüze İran”, “Dünden 
Bugüne İran Türkleri”, “İran Türklerinde 
Türk Kültürü Tarihi, Gelişimi ve Bugünü”, 
“İran’da Etnik ve Dinî Yapı”, “İran Türkle-
rinde Türklük Bilinci ve Asimilasyona Karşı 
Mücadeleler” ve “Cumhuriyetten Bugüne 
Türkiye-İran İlişkileri Tarihi” başlıklı sekiz 
bölümden oluşmaktadır. Yazar, İran coğraf-
yasının tarih boyunca önemli bir coğrafya 

Kitabiyat
Gülşah Topuz
25.03.2021

Metin Erendor

İran’da Türk Kimliği
Kamer Yayınları, 2018,  
463 sayfa.

ISBN: 978-6059113984



28 İRAM BÜLTEN  |  MART 2021

olduğuna, Türkiye için geçerli jeopolitik 
önemine ve Türk dünyası ile İslam dünyası 
açısından tarihî bir öneme sahip olduğuna 
dikkat çekerek bu coğrafya ile ilgili pek çok 
meseleyi ele almıştır. Bu meselelerin başın-
da kitabın isminden de anlaşılacağı üzere 
Türk tarihi ve kültürü gelmektedir ki yaza-
rın tezine göre İran coğrafyası tarihini layı-
ğıyla anlamak için Türk tarihine değinmek-
sizin yazılan İran tarihleri, eksik kalacaktır.

Kitabın “Orta Doğu, Avrasya ve İran” baş-
lıklı birinci bölümünde İran; jeopolitik, 
jeostratejik ve ekonomik açıdan ele alınmış-
tır. Orta Doğu, Avrasya ve İran kavramları 
çeşitli yönlerden açıklanmış, bu bölgelerin 
tarihî düzlemde ve günümüz dünyası için 
önemine dikkat çekilmiştir. İran coğrafya-
sının Orta Doğu içerisindeki konumu ile 
ekonomik ve idari yapılanması üzerinde 
durulmuştur.

“Ana Hatlarıyla İran Tarihi” başlıklı ikinci 
bölümde ise ilk olarak Elam’dan Sasanile-
re İran tarihi ve devletleri konusu üzerinde 
durulmuş milat öncesi İran tarihine dair 
bilgilere yer verilmiştir. Ardından İran’da 
Müslüman Arap devletleri dönemindeki 
(MS 610-MS 1258) bazı önemli olaylara dair 
bilgiler verildikten sonra İran’da Türk dev-
letleri dönemi (MS 963-MS 1925) konusuna 
geçilmiştir. Bu kısımda Türklerin İran’a geli-
şinin MS IV. yüzyıldan başlayıp XX. yüzyılın 
başlarına dek sürdüğü belirtilerek Türklerin 
İran’a göçleri konusu üzerinde durulmuştur. 
Akabinde Türkler tarafından yönetilen dev-
letler ayrı başlıklarda ele alınmıştır. Gazne-
lilerden başlayarak Kaçar Hanedanı Döne-
mi’ne kadar süren bu hükümranlık genişçe 
ele alınıp bu dönemde kurulan Türk Cum-
huriyetleri mevzusu üzerinde durulmuştur.

Üçüncü bölüm “Kaçar Türk Devletinden 
Günümüze İran” başlığını taşımaktadır ki 
günümüz İran’ını daha iyi anlayıp değerlen-
dirmek için bu dönemde vuku bulan olay-
ların bu tarz yayımlarda ele alınması gerek-
lilikten öte bir zorunluluktur. İran’da Rıza 
Şah ve Muhammed Rıza Pehlevi dönemle-
rinde Batılı şirketlerin İran’ın yer altı zen-
ginliklerini işletmeleri mevzusu üzerinde 
durularak İran petrolünün ulusallaşmasını 

savunan dönemin başbakanı Muhammed 
Musaddık’ın ve Ulusal Cephenin, Mecliste 
petrolün ulusallaştırılması kararının kabul 
edilmesini sağladığı ancak bu kararın daha 
sonra Batılı şirketlerin uyguladığı ambargo 
sebebiyle bir süre için geçersiz olduğu üze-
rinde durulmuştur. İran İslam Devrimi’ne 
giden yolda 1925’te başlayan Pehleviler Dö-
nemi ile 1979’daki Devrim’e kadar geçirilen 
önemli merhaleler ayrı başlıklarda açıkla-
narak Devrim sonrası İran-Irak Savaşı ve 
çeşitli İran devlet adamları dönemleri ele 
alınmış, bölümün sonunda ise İslam Devri-
mi’nin ideolojisi üzerinde durulmuştur.

Kitabın “Dünden Bugüne İran Türkleri” 
başlıklı dördüncü bölümü bölgedeki Türk 
kimliği ve Türklüğün gelişimini ihtiva et-
mektedir. İran coğrafyasındaki Türk var-
lığının, miladın başına kadar uzandığını 
söyleyen yazar, ilk temasların İslam önce-
sinde Hunlar Dönemi’nde gerçekleştiğini 
savunur. Tarihî ve günümüz İran’ındaki 

Türkler, çoğunlukla Oğuzlara mensup çeşit-
li boylardan oluşmaktadır. Bu göçlerle ilgili 
teferruatlı bilgiler verildikten sonra göçlerin 
MS III. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına ka-
dar sürdüğüne değinilmiştir. Gerçekten de 
İran coğrafyası tarihin pek çok döneminde 
Türk göçlerine maruz kalmıştır ve bölgede 
dokuz asırdan beri Türk dili ve kültürünün 
izleri bulunmaktadır. 1040 yılındaki Danda-
nakan Savaşı’ndan sonra bu coğrafya, 900 
yıl Türklerin hakimiyetinde bulunacaktır. 
Dolayısıyla yazarın da vurguladığı gibi Türk 
tarihini dikkate almaksızın bir İran tarihi 
düşünülemez. Kitabın bu bölümünde Türk-
lerin, Harizm ve Türkistan’dan başlayan 
ve özellikle XIII. asırdaki yoğun göçlerinin 
güzergâhları, maddeler hâlinde sıralanmış-
tır. Akabinde İran’da bulunan Türk boyları, 
oymakları ve obalarıyla alakalı teferruatlı 
tarihî bilgiler verilmiştir. Bu kısımda Oğuz 
boylarının yanı sıra İran’a çok erken tarih-
lerde gelmiş ve Türk dilinin çok arkaik bir 
şeklini konuşan Halaçlardan bahsedilmiş 
ve XX. yüzyıl başında gelen Kazak Türkleri 
üzerinde de durulmuştur. Bölgedeki Oğuz 
Türklerinin en küçük oymak ve obalarına 
dair bilgilerini içermesi açısından bu bölüm 
kitap içerisinde ayrıca önemlidir.

Kitabın dördüncü bölümünün bir diğer 
konusu İran’da Türk yerleşimi ve Türk böl-
geleri üzerinedir. Burada Türklerin, ülke 
geneline yayılmış olmakla beraber büyük 
çoğunluğu; Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı 
Azerbaycan, Zencan, Kazvin, Tahran, Mer-
kezi ve Hemedan illerinde yaşayan Azer-
baycan Türklerinden oluştuğu söylenmiş bu 
kitlenin dışında Afganistan-Türkmenistan 
sınırından Mazenderan’a kadar uzanan bir 
çizgide Türkmensahra Türkmenlerinin ve 
Horasan ili içinde Horasan Türklerinin bu-
lunduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca Fars 
ilinde Şiraz çevresinden Basra Körfezi kıyı-
larına kadar uzanan bölgede Kaşkay Türkle-
ri göçebe ve yarı göçebe ağırlıklı olarak yaşa-
maktadır. Kitabın yayımlanma tarihi (2018) 
açısından, İran’daki Türk yerleşim yerleri ve 
Türk boylarının konumu hakkında güncel 
bilgilere ulaşılabilir.

“İran Türklerinde Türk Kültürü Tarihi, Ge-
lişimi ve Bugünü” başlıklı beşinci bölümde 
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1925’ten bugüne İran Türklerinin kültü-
rel sorunları üzerinde durulmuştur. Söz 
konusu yıllarda dünya için popüler olan 
milliyetçilik akımı üzerinden Fars şoveniz-
minin Pehlevi yönetimi tarafından devlet 
politikası olarak Türklere karşı uygulandı-
ğı vurgulanmıştır. Yazara göre bu ideoloji 
1925’te başlayan Pehlevi Dönemi’nden bu-
güne sürmektedir. İran, Türk dili ve kültürü 
açısından son derece önemli bir coğrafyadır 
zira kabaca 1040’tan başlayarak günümüze 
kadar Azerbaycan, Horasan, Türkmen, Ha-
laç ve Kaşkay Türklerinin dili, söz konusu 
coğrafyada şekillenmiş gelişmiş ve bu dil-
lerde pek çok eser verilmiştir. Yazar, Türkçe 
eğitim ve öğretimin yasaklandığı, Türkçe 
yayınların olmadığı ve Türkçe isimleri dâhi 
kabul etmeyen Fars yönetimine karşılık, 
Türklerin bu coğrafyada yönetimde olduğu 
dönemlerde diğer halkların kültürel de-
ğerlerine müdahale etmediklerini hatta 
yönetimleri altında bulunan Arap ve Fars-
ların dillerini zaman zaman kültür ve bilim 
dili olarak kullandıklarını belirtmiş ayrıca 
Türklerin söz konusu dil ve kültürlerin ya-
yılmasına yardımcı olduklarına değinmiştir. 
Mevcut İran Anayasası’nın 19. maddesinde 
“ülke vatandaşlarının ırk, dil, etnik grup ve 
kabile ayrımı yapmaksızın eşit olduğu” 15. 
maddesinde ise “ana dillerin okullarda öğ-
retilebileceği” şeklindeki maddelere dikkat 
çekilerek Anayasa’nın bu hükümlerinin ye-
rine getirilmediği vurgulanmıştır. Ardından 
Türk basın-yayın organlarının engellenmesi 
konusu üzerinde durulmuş bu engellemele-
rin Pehlevi yönetiminin 1979’da iktidardan 
uzaklaştırılmasına kadar Türkçe matbua-
ta izin verilmediği belirtilmiştir. Halbuki 
İran’da bu yıllarda büyük güçlerin destek-
lediği Ermeni gazetelerin yayın hayatlarını 
geliştirerek devam ettirdikleri bilinmekte-
dir. Buna karşın yapılan radyo ve televizyon 
yayınlarında Türkçenin neredeyse hiç yer 
almadığı belirtilmiştir. Ayrıca yazarın iddi-
asına göre Türkçe yapılan yayınlar da İran 
Türkçesini bozma maksadını taşımakta, 
programlarda kullanılan Türkçede bir Far-
sçalaştırma göze çarpmaktadır. Bunların 
akabinde İran’daki Türklerin güzel sanatlar 
alanındaki faaliyetlerine ve İran Türk halı-

sının özellikle Tebriz halısının dünyada öz-

gün bir şöhrete sahip olduğuna değinilmiş 

bu halıların dünya müzelerinde ve dünya 

ticaretinde İran halısı olarak pazarlandığı 

üzerinde durulmuştur. Daha sonra İran’da 

Türkçe öğretiminin tarihçesi mevzusuna 

değinilmiş bu faaliyetin resmî olarak 1993’te 

başladığı belirtilmiştir. Bunların yanı sıra 

İran Türklerinde; örf, adet, gelenek ve göre-

nekler konusu ile ilgili Azerbaycan, Kaşkay, 

Türkmensahra ve Halaç Türklerinin kimi 

özel halk inanışları üzerine bilgiler veril-

miştir. Sonrasında İran Türklerinde Türk 

kültürü ve tarihi mevzusu üzerinde durul-

muş Türk halıcığı ile ilgili bilgiler verilmiş-

tir. İran’ın en önemli Türk halısı dokuma 

merkezlerinin Güney Azerbaycan, Isfahan, 

Kaşan, Horasan, Guba, Tebriz, Erdebil, Şir-

van, Kirman, Fars, Çehar Mahal Bahtiyari ve 

Türkmensahra bölgelerinde olduğu belir-

tilmiştir. İran Türk kültürüne ait; edebiyat, 

müzik, mimari, minyatür sanatı gibi pek 

çok alan hakkında bilgi verilerek tarihsel 
ve güncel olarak İran’da Türk basın yayın 
organları konusuna değinilmiştir. Ayrıca 
İran Türklerinde önemli gün ve bayramlar 
konusunda Nevruz, Çille Gecesi, Hıdırellez, 
Gadir-i Hum, Sizdek gibi bayramlarla ilgili 
bilgiler paylaşılmıştır.

Altıncı bölüm “İran’da Etnik ve Dinî Yapı” 
başlığını taşır ki bu bölümde, İran’ın pek 
çok farklı etniği içerisinde barındırdığı vur-
gulanmıştır. Türkler açısından açıklanacak 
olursa nüfus dağılımı şöyledir: 25-28 milyon 
Azerbaycan, 3-3,5 milyon Kaşkay, 2,5 milyon 
Horasan, 2 milyon Türkmen, 120 bin Halaç, 
50 bin Karapapak, 50 bin Sungur, 300 bin 
Kazak, 150 bin Karayi, 150 bin Karaçor Tür-
kü’nün ülkede yaşadığı söylenebilir. Bu da 
toplam İran nüfusunun en az %42’sine teka-
bül etmektedir. Bu bölümde ülkede yaşayan 
diğer etnik gruplarla ilgili (Fars, Kürt, Arap, 
Beluç, Ermeni gibi) bilgilere de yer verilmiş-
tir. Akabinde yazar, etnik çeşitlilik ve İran’ın 
geleceği üzerine etkileri konusuyla ilgili bir 
değerlendirme yapıp İran’daki dinî gruplar 
ve Şia konusu üzerinde durmuştur.

“İran Türklerinde Türklük Bilinci ve Asimi-
lasyona Karşı Mücadeleler” başlıklı yedinci 
bölümde, İran Türklerinde millî kimlik bi-
linci konusu üzerinde durulmuş, buradaki 
Türklere uygulanan asimilasyon politika-
larına karşı Türklerin verdiği mücadelelere 
değinilmiştir. Sekizinci ve son bölüm “Cum-
huriyetten Bugüne Türkiye-İran İlişkileri 
Tarihi” başlığını taşır ki burada, iki ülke ara-
sında gerçekleşen ilişkiler belirli dönemlere 
göre incelenmiş ve nihayet İran’ın tarihsel 
süreç içerisindeki dış politikası konusu üze-
rinde durulmuştur.

Tarihî olarak belki de en uzun süre komşu 
olarak yaşamış iki millet olan Türkler ve 
Farsların ortak tarihî bilgilerini ihtiva et-
mesi ve yayımlandığı tarih açısından güncel 
olan bu kitapta, İran’daki Türklerle ilgili; ta-
rih, siyaset, kültür, edebiyat, müzik, sanat, 
dinî inanç, kimlik gibi pek çok konudaki 
soruların cevapları bulunabilir. Bunların 
yanı sıra İran ve Fars tarihi açısından derli 
toplu bilgileri içermesi de eseri dikkat çekici 
kılmaktadır.
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KİTABİYAT

13.03.2021

Hurşit Dingil

Amerika’nın Avantajlarını Yenilemek:  
Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzu Mart 2021

Renewing America’s Advantages: Interim National Security Strategic 
Guidance, The White House, 2021, 24 sayfa.

18.03.2021

Hasret Karali

İran’da Medya ve Siyaset: Dünü-Bugünü

Hülya Özkan, Mohammad Rigiderakhshan,  
Çizgi Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, 2021, 208 sayfa.

ISBN: 978-6051965642

05.03.2021
Merve Çakır

Örtülü İstihdam: İslamcılık ve  
İran’da Kadın İstihdamının Politik Ekonomisi

Roksana Bahramitash, Hadi Salehi Esfahani (Ed.), Veiled Employment: 
Islamism and the Political Economy of Women’s Employment in Iran, 

Syracuse University Press: New York, 2011, 351 sayfa.
ISBN: 978-0815632139

01.03.2021

Mert Aslan

İran Nükleer Anlaşması: Bombalar, Bürokratlar ve Milyarderler

Dennis Coleman Jett, The Iran Nuclear Deal – Bombs, Bureaucrats, 
and Billionaires, Palgrave Macmillan: Pensilvanya, 2017, 481 sayfa.

ISBN: 978-3319598215
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"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir." Perspektif Mart 2021

TOPLUMSAL BİR SORUN 
OLA�K İ�N’DA 
AZALAN NÜFUS

Umut Başar

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate 
alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır 
komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. 
Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran 
Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz 
dosyaları hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, 
atölye, ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de İran’a 
ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilecekleri bir 
platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve 
kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.

Toplumsal Bir Sorun Olarak 
İran’da Azalan Nüfus

PERSPEKTİF

Toplum ve Kültür Koordinatörlüğü 

17.03.2021

20 Sayfa

Bir ülkede, nüfus politikasının sonuçlarını 
görebilmek için 30 ila 40 yıllık bir zamana 
ihtiyaç duyulmaktayken İran’da, son 50 yılda 
birbiriyle farklılık arz eden nüfus politikaları 
takip edilmiştir. Pehlevi yönetiminin son 
dönemlerinde nüfus, kontrol altına alınmaya 
çalışılırken Devrim’den sonra bu politika ilk önce 
gevşetilmiştir. Devrim’in ilk on yılındaki göçler 
ve nüfus patlamasından sonra yeniden kontrol 
siyaseti izlenmiş, 2000’li yıllarla birlikte tekrar 
kontrol politikasından vazgeçilerek teşvik 
politikasına başlanmıştır. Hâlihazırda İran’da 
%1’in altına düşen nüfus artış oranının aynı 
şekilde devam etmesi durumunda, İran’ın 20 yıl 
kadar sonra dünyanın yaşlı ülkelerinden birine 
dönüşeceği tahmin edilmektedir. İran’da, evli 
çiftlerin çocuk sahibi olma eğiliminin değişmesinin 
yanı sıra kadınlarda eğitim seviyesinin yükselmesi, 
kötü seyreden ekonomik göstergeler, yükselen 
evlilik yaşı, yükselen boşanma oranları, değişen 
evlilik ilişkileri, artan şehirleşme ve yükselen kürtaj 
oranları nüfus artış hızının düşmesindeki başlıca 
etkenler olarak sıralanabilir.
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ETKİNLİKLER

13.03.2021 - 10.04.2021

Bahar Seminerleri 13 Mart-10 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmektedir.

Youtube/iramcenter
Tarih: 13.03.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 11

Prof. Dr. Namıg Musalı
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

www.iramcenter.org

Kaçarlar Döneminde Türk Kimliği 
ve Türkçenin Konumu 
Meseleleri Üzerine

iSTANBUL

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
C 2, S 4, 2018, s. 131-171.

Çevrim İçi

13.03.2021

Prof. Dr. Namıg Musalı’nın “Kaçarlar Döneminde Türk 
Kimliği ve Türkçenin Konumu Meseleleri Üzerine” başlıklı 
makale sunumu, İRAM İstanbul tarafından 13 Mart 2021 

tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Youtube/iramcenter
Tarih: 27.03.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 12

Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

www.iramcenter.org

Modern Dönem Şiîlik 
Eleştirileri Bağlamında 
Ahmed Kesrevî’nin Görüşleri 
ve Pâkdinîyân Hareketi

iSTANBUL

Turkish Journal of Shiite Studies, 
C 2, S 2, 2020, s. 126-156

Çevrim İçi

27.03.2021

Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu’nun “Modern Dönem Şiîlik 
Eleştirileri Bağlamında Ahmed Kesrevî’nin Görüşleri 

ve Pâkdinîyân Hareketi” başlıklı makale sunumu 
gerçekleştirildi.

08.03.2021 - 28.04.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç 
moderatörlüğündeki “Farsça Akademik Metinler” 
atölyesi 8 Mart-28 Nisan 2021 tarihleri arasında 

çevrim içi gerçekleştirilmektedir. 
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ALİ MUTAHHARİ 
Siyasi yaklaşımını reformcu, kültürel yaklaşımını ise muhafazakâr olarak tanımlayan 
ve Devrim’in ideologlarından olan Murtaza Mutahhari’nin oğlu Ali Mutahhari, 25 Şubat 
tarihinde 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine aday adayı olacağını açıkladı.

Kaynak: Ali-Motahari, Etemadonline,
Hamshahrionline, Khabaronline,  

11 Mart 2021 - İç Politika/iramcenter

Cumhurbaşkanı Aday Adayı 

Kimdir?

Ocak 1958’de Tahran’ın Şehr-i 
Rey Mahallesi’nde doğmuştur.

Tahran Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde eğitim almış, 
doktorasını aynı üniversitede 
Felsefe ve İslam Kelamı 
alanında tamamlamıştır. 
Felsefe Bölümünde öğretim 
üyeliği görevinde bulunmuştur. 

1979 yılında babasının isteği 
üzerine eser ve fikirlerini 
yayımlamak üzere kurulmuş 
olan Sadra Yayınevinin 
sorumluluğunu yürütmektedir.

1980-1983 yıllarında İran 
Radyo ve Televizyon 
Kurumunda yazarlık yapmıştır.

2008 yılında Tahran 
milletvekili olarak Meclise 
girmiştir. Meclise 
muhafazakâr bir çizgide giren 
Mutahhari, 2009 yılında 
yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden sonra 
meydana gelen olaylara 
(Yeşil Hareket) yönelik 
açıklamalarıyla geleneksel 
muhafazakârlardan 
ayrılmıştır. 

2012 ve 2016 Meclis 
seçimlerinde de Tahran 
milletvekili olarak Mecliste 
bulunarak görevini 
sürdürmüştür. 

2016-2019 yılları arasında 
Meclis başkan yardımcılığı 
yapmıştır. 

2020 yılında yapılan 
11. Dönem Meclis 
Seçimlerinde adaylığını 
koymuş fakat adaylığı 
Anayasayı Koruyucular 
Konseyi (AKK) tarafından 
reddedilmiştir. 
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SAİD MUHAMMED
Askerî tecrübesi bulunmamasına rağmen “komutan” unvanı 
ile öne çıkan genç ve ikinci kuşak Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) mensubu olan Said Muhammed, Hatemü’l-Enbiya İmar 
Karargâhı komutanlığı görevinden 7 Mart’ta istifa ederek 
2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday adayı olacağını 
duyurdu.  

11 Mart 2021 - İç Politika/iramcenter

Cumhurbaşkanı Aday Adayı 

Kimdir?

1968’de Tahran’da doğmuştur. 
Tahran Terbiyet-i Müderris 
Üniversitesinde İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde 
doktorasını tamamlamıştır. 

İş tecrübesini DMO’nun 
ekonomik faaliyetlerini 
organize eden, en büyük alt 
kollarından biri olan ve 
hâlihazırda devlet projelerinin 
en büyük yüklenicisi 
konumunda bulunan 
Hatemü’l-Enbiya İmar 
Karargâhına bağlı kuruluş ve 
şirketlerde edinmiştir. 

2007-2014 yılları arasında 
baraj inşası, demir yolu 
taşımacılığı, su ve elektrik 
dağıtımı alanlarında etkinlik 
gösteren SEPASAD 
grubunda CEO görevini 
sürdürmüştür.

2017’de Karargâhın en 
büyük şirketi olup aynı 
zamanda Ensar Bankası ile 
DMO Kooperatif Vakfının 
ortak kuruluşu olan Iranian 
Atlas şirketinin CEO’su 
olmuştur. 

2018-2021 yıllarında 
Hatemü’l-Enbiya İmar Karargâhı 
komutanlığı görevinde 
bulunmuştur.

İstifasının ardından DMO genel 
komutanı danışmanı olarak yeni 
görevine atanmıştır.

Muhammed aynı zamanda 
DMO’ya subay yetiştiren İmam 
Hüseyin Üniversitesinde öğretim 
üyesi ve Tahran Mühendisler 
Odası mensubudur. Altı bilim 
ödülü sahibidir. Telif ve tercüme 
eserleri bulunmaktadır. 

Kaynak: Iranian Atlas, ISNA, 
Khatam, Tasnimnews 
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Çin’in Değişen 
Nükleer Anlaşma 
Söylemi

11 Mart 2021 - Dış Politika/iramcenter

Çin, Biden'ın seçimleri kazanmasından sonra resmî kanallar aracılığıyla 
ABD'yi olası sorunlardan birçok kez doğrudan sorumlu tutarak Nükleer 
Anlaşma'ya dönmeye çağırırken son zamanlarda bu durum değişmeye 
başlamış görünüyor.

18 Aralık 2020: 
Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol 
Departmanı Başkanı Fu Cong, Çin'in resmî 
olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
olarak da bilinen Nükleer Anlaşma’nın 
yeniden müzakeresini desteklemediğini 
söyledi. 

(Tehran Times)

Açıklamada Cong, "İran, ABD'nin KOEP'e 
döndüğünde ve tüm yaptırımları 
kaldırdığında, taahhütlerini azaltmak için 
attığı tüm adımları tersine çevirmeye hazır 
olduğunu açıkça ortaya koydu." dedi. 23 Şubat 2021: 

Çin, ABD'nin KOEP’e dönüşünün nükleer 
çıkmazı sona erdirmenin tek yolu 
olduğunu söyledi.

(Tehran Times)

7 Mart 2021: 
Çin Dışişleri Bakanı Yi, -önceki 
söylemlerinden farklı olarak- İran’ın 
KOEP’e yeniden tam uyum sağlaması ve 
nükleer silahların yayılmasını önleme 
sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini 
belirten bir açıklama yaptı. 

(Xinhuanet)

Açıklamada ayrıca Yi, Çin'in ABD'yi iyi niyet 
göstermeye ve Anlaşma’ya erken 
bir tarihte dönmeye çağırdığını söyledi. 
ABD'nin Anlaşma’dan tek taraflı 
çekilmesinin ve İran üzerinde devam eden 
maksimum baskı politikasının, bölgede 
gerilimin artmasına yol açtığını da 
sözlerinde ekledi.

22 Aralık 2020: 
Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde 
düzenlenen bir video konferans sırasında 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin 
Anlaşma’ya koşulsuz olarak geri dönmesi 
ve İran'a uygulanan tüm yaptırımları 
kaldırması gerektiğini ifade etti.

(South China Morning Post)

5 Ocak 2021: 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua 
Chunying, KOEP’in diğer imzacı ülkelerine, 
tüm tarafların ABD'yi mümkün olan en kısa 
sürede Anlaşma’ya geri dönmeye 
zorlaması gerektiği çağrısında bulundu.

(AA)

Hua ayrıca İran'a yönelik tüm yaptırımların 
"kayıtsız şartsız" kaldırılması ve "Anlaşma’yı 
yoluna sokmak için diplomatik koşullar 
yaratılması" çağrısında bulundu.
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İRAN’IN 2021 YILI
SEÇİM TAKVİMİ

CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMLERİ
Adayların Başvuru Tarihi
Baþlangýç : 11 Mayýs 2021
Bitiþ           : 15 Mayýs 2021

YEREL SEÇİMLER
ŞEHİR BELEDİYE 
MECLİSLERİ
Adayların Başvuru Tarihi
Baþlangýç : 10 Mart 2021
Bitiþ           : 16 Mart 2021

KÖY KONSEYLERİ
Adayların Başvuru Tarihi
Baþlangýç : 5 Nisan 2021 
Bitiþ           : 11 Nisan 2021

12 Mart 2021 - İç Politika

Kaynak: Hamshahrionline

/iramcenter

Ýran’da 18 Haziran’da eþ zamanlý olarak yapýlacak olan 2021 
Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri ve Yerel Seçimlerin yaný sýra 
Ýslami Þûra Meclisi Ara Dönem Seçimleri ile Uzmanlar Meclisi 
Ara Dönem Seçimleri baþvuru tarihleri netleþti:

İSLAMİ ŞÛRA MECLİSİ
ARA DÖNEM SEÇİMLERİ

Adayların Başvuru Tarihi
Baþlangýç: 28 Mart 2021

Bitiþ: 3 Nisan 2021

UZMANLAR MECLİSİ
ARA DÖNEM SEÇİMLERİ

Adayların Başvuru Tarihi
Baþlangýç: 2 Nisan 2021

Bitiþ: 8 Nisan 2021
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2017 yılına göre 2020 yılında:

YAPTIRIMLAR AB-İRAN TİCARETİNİ 
DURMA NOKTASINA GETİRDİ 

AB ülkelerinin
İran'dan ithalatı

oranında
azaldı

%93 %65
İran'ın AB 

ülkelerinden 
ithalatı

oranında
azaldı

%80
İran’ın toplam 
ticaret hacmi

oranında
geriledi

Avrupa Birliği (AB) – İran Ticareti (Milyar Euro)
Yıllar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

İran’ın AB’ye İhracatı 

16,90
5,50
0,75
1,10
1,22
5,45

10,10
9,40
0,70
0,70

İran’ın AB’ye İthalatı

10,30
7,30
5,40
6,30
6,40
8,10

10,60
8,70
4,40
3,80

Toplam Ticaret Hacmi 

27,20
12,80

6,10
7,40
7,60

13,50
20,70
18,10

5,10
4,50

13 Mart 2021 - Ekonomi/iramcenter

Kaynak: Dünya-yi İktisat 
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İNFOGRAFİKLER

İran’ın 1400 Yılı
Yol Haritası

İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei, yeni 
yılın (hicri șemsi takvim) bașlangıcı olarak 
kabul edilen Nevruz münasebetiyle 21 Mart 
tarihinde yaptığı konușmada, önümüzdeki yılın 
iç ve dıș politikasına dair belirlediği yol 
haritasını açıkladı. 

İç Politikada Seçimler ve Yerli Üretim Vurgusu

Dıș Politikada Yaptırımlar ve Nükleer Anlașma

1300 yılı, Rıza Han tarafından İngilizlere bağlı bir darbeyle ve diktatör bir yönetimle bașlamıștı. Ancak 
1400 yılı bir seçim yılıdır. Ülkede, halkın bağımsızlığına ve iradesine dayanan bir yönetim anlayıșı vardır.

Cumhurbașkanlığı seçimleri ülkenin geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir. İnșallah güçlü 
motivasyonlara sahip yöneticiler iș bașına geçer.

Seçilecek yeni cumhurbașkanının; yetkin, sadık, adil ve yolsuzluğa karșı, devrimci ve cihatçı olmasını arzu 
ediyoruz. Cumhurbașkanı; yerel güçlere ve ülkenin itici gücü olan gençliğe inanmalı, gelecek için umut 
vermelidir. Böyle bir kișinin iktidara gelmesi, ülkeyi hedeflenen noktaya getirecektir.

Önümüzdeki seçimler, bölünmüșlüğün ve iki kutupluluğun sembolü değil ulusal birliğin sembolü 
olmalıdır.

Farklı siyasi görüșlerin, anlayıșların, etniklerin ve mezheplerin olması sorun değil ancak bu farklılıklar, 
ulusal birliği bozmamalıdır. 

Bu yılın sloganı “üretim, destek ve engelleri kaldırma”dır. Gerek șimdiki gerek bir sonraki hükûmet olsun, 
bu yıl, üretimde atılımın gerçekleștirilmesi için çaba göstermelidir. 

1399 yılı, ABD’nin maksimum baskı politikasının yenilgiye uğradığı yıldır. Biz yenilgiye uğrayacaklarını 
biliyorduk, bugün kendileri yenilgilerini itiraf ediyorlar. 

Nükleer Anlașma’yla ilgili bizim herhangi bir acelemiz yok. Biz kendi ișlerimizi sağlam adımlarla 
ilerletiyoruz. Eğer onlar bizim dediğimiz politikayı uygulamaya geçirirlerse biz de kendi taahhütlerimize 
döneriz. Eğer bunu yapmazlarsa bugün de olduğu gibi kendi yolumuza devam edeceğiz. 

İran, Nükleer Anlașma’ya ilișkin politikasını net bir șekilde beyan etmiștir ve geri adım atmayacaktır. 

Trump, İran’ı zayıflatarak müzakere masasına oturtmak ve küstah taleplerini dayatabilmek için 
maksimum baskı politikasını izledi. Trump yönetimi bu politikasında bașarısız olduğu gibi yeni ABD 
yönetimi de bu politikayı izlerse bașarısız olacaktır. 

24 Mart 2021 - İç Politika/iramcenter

Kaynak: farsi.khamenei, @Khamenei_fa, ISNA 
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.
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